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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
κατά την διάρκεια του 2008, διοργάνωσε τρεις ημερίδες, 

που αφορούσαν την αλιεία, την βιολογική γεωργία, την 
κτηνοτροφία και τις κλιματικές αλλαγές.
Διακεκριμένοι επιστήμονες αναφέρθηκαν με ομιλίες τους 
στα σημαντικά αυτά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες 
αλλά και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στο  Εθνικό 
πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Το Δ.Σ. του Φ.Δ. στα πλαίσια της αναγκαίας προσπάθειας για 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών όλων των ηλικιών 
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα συνεχίσει μέσα 
από ημερίδες και στοχευμένες δράσεις να αναδεικνύει 
τα προβλήματα, ώστε με την αναγκαία διαβούλευση των 
φορέων να υπάρξουν και οι ορθές λύσεις των όποιων 
προβλημάτων.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες 
(ομιλητές και κοινό) στις ημερίδες αλλά και τους συνεργάτες 
που βοήθησαν στην υλοποιησή τους.

        Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης
Επίκουρος Καθηγητής  Παν/μίου  Ιωαννίνων
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Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
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Έναρξη - Χαιρετισμοί 

«Οι εξελίξεις στην βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» Αθανάσιος Ππαθεοδώρου, 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων

«Η φιλοσοφία άσκησης της βιολογικής 
κτηνοτροφίας» Παντελής Ζωϊόπουλος, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Αγρίνιο)

«Διασφάλιση Ποιότητας στη γεωργική 
παραγωγή και μεταποίηση» Παναγιώτης 
Ζωγράφος, Πρόεδρος ΕΑΣ Μεσολογγίου 
- Ναυπακτίας

«Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
αγορά βιολογικών προϊόντων» 
Καραντινός Γεράσιμος, Πρόεδρος 
Αγροπεριβαλλοντικής ομάδας 
βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας

«Γεωργία στις περιοεχές Natura 2000» 
Παναγιώτης Κανάτας, Γεωπόνς - ΕΑΣ 
Μεσολογγίου - Ναυπακτίας

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Σελιμάς Ιωάννης, Περιβαλλοντολόγος, M.Sc, 
Φ.Δ./Λ.Μ.
Κανάτας Παναγιώτης, Γεωπόνος, ΕΑΣ Μ-Ν
Χρυσόπουλος Σωτήρης, Δασολόγος, Φ.Δ/Λ.Μ.
Αναστασία Ρούσση, Γεωλόγος
Δράκου Αρετή, Οικονομολόγο, Φ.Δ/Λ.Μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Πρόεδρος του Φ.Δ. 

Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φοιτητές, ο φορέας διαχείρισης και τα μέλη 
του Διοικητικού του Συμβουλίου έχουν σήμερα την πρωτοβουλία να διορ-
γανώσουν αυτήν την εσπερίδα η οποία είναι αφιερωμένη στην βιολογική 

γεωργία και κτηνοτροφία. Είναι ένα θέμα που αγγίζει την περιοχή μας, με το οποίο 
ασχολούνται οι αγρότες από τον πρωτογενή τομέα αυτής της μεγάλης περιοχής και 
για αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει την οργάνωση της σημερινής μας εσπερίδας. 
Θα ήθελα προκαταρκτικά να σας πω και με αφορμή, ότι τον τελευταίο καιρό γίνο-
νται πάρα πολλές ημερίδες, ομιλίες, διοργανώσεις αυτού του είδους πάνω σε αυτό 
το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία, 
οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας ως Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας  
Μεσολογγίου να αιτιολογήσουμε στον τοπικό πληθυσμό αυτή μας την πρωτοβουλία. 
Νομίζουμε ότι για μας είναι κάτι τι το ξεχωριστό μια και το Εθνικό Πάρκο της Λι-
μνοθάλασσας του Μεσολογγίου όπως αυτό προδιαγράφεται μέσα από την ισχύουσα 
Κοινή Υπουργική Απόφαση η Λιμνοθάλασσα του είναι οι ιχθείς που παράγει αλλά 
είναι και η ενδοχώρα. Είναι ακόμα ο τοπικός πληθυσμός ο οποίος στις συγκεκριμέ-
νες περιοχές δραστηριοποιείται και παράγει αγροτικά προϊόντα, επομένως όσο το 
δυνατόν με πιο σύγχρονες μεθόδους (οι οποίες θα έχουν σχέση με την εφαρμογή της 
βιολογικής γεωργίας αλλά και της κτηνοτροφίας)  περάσουν και μεταλαμπαδευτεί 
αυτή η φιλοσοφία του νέου αυτού εγχειρήματος τόσο περισσότερο αποδοτικό και 
τόσο περισσότερο ελπιδοφόρο για το περιβάλλον της λιμνοθάλασσας θα καταστεί 
αυτή η όλη διαδικασία. Με αυτές τις σκέψεις και χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω θα 
ήθελα να σας πω ότι στη σημερινή μας εκδήλωση έχουμε προσκαλέσει σαν ομιλητές 
εκλεκτά μέλη του επιστημονικού κόσμου, οχι μόνο της περιοχής μας αλλά και γενι-
κότερα, και τους οποίους ο φορέας διαχείρισης τους ευχαριστεί για τη συμμετοχή 
τους και για τη βοήθεια την οποία προσφέρουν πάνω σε αυτήν την προσπάθεια. 
Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή προϊστάμενο χωροταξίας και περιβάλλοντος του 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Δρ Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Έναρξη - Χαιρετισμοί
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον κ. Αθανάσιο Παπαθεοδώρου,  
τον Καθηγητή και συνάδελφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Σχολής του Αγρινί-
ου  Δρ.  Παντελή Ζωϊόπουλο,  τον Πρόεδρο της Ένωσης Μεσολογγίου Ναυπάκτου 
που δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις τον κ. Παναγιώτη Ζωγράφο, 
τον Πρόεδρο της Αγροτοπεριβαλλοντικής Οργάνωσης Βιοκαλλιεργητών Δυτικής 
Ελλάδας  γεωπόνο κο Καραντινό, καθώς επίσης και ένα νέο συνάδελφο γεωπόνο 
που δραστηριοποιείται στην ένωση, τον κ. Παναγιώτη Κανάτα, της Ένωσης Μεσο-
λογγίου Ναυπακτίας. 
Πριν λοιπόν δώσω το βήμα σε αυτούς θα ήθελα να σας πω, ότι στη σημερινή μας 
εσπερίδα, μας τιμάνε με την παρουσία τους, εκτός των άλλων, ο αντινομάρχης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  κ. Ψαράκης, που έχει τον τομέα ευθύνης του 
αγροτικού χώρου, ο δήμαρχος Αιτωλικού κ. Νίκος Γαλάνης και ο δήμαρχος Ινιαδών  
κ. Αντώνης Αλετράς με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται  η σημερινή μας 
εκδήλωση. 
Αλλωστε έχει συνδιοργανωθεί αυτή η εκδήλωση του φορέα διαχείρισης με τη βοή-
θεια των τριών δημάρχων του Εθνικού Πάρκου και βέβαια με την αμέριστη βοήθεια 
του παρευρισκόμενου δημάρχου, τόσο για τα τυπικά αλλά όσο και για τα ουσιαστικά 
θέματα τα οποία αφορούν αυτήν την εσπερίδα. 
Μαζί με τους δημάρχους που είναι και συνδιοργανωτές μας έχουμε συναποφασίσει 
για τη θεματική αυτή ενότητα όπως επίσης και για το χώρο στον οποίο πραγμα-
τοποιείται. Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Μεσολογγίου – Ναυπάκτου, τον Πρόεδρο τους, το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ενώσεως  κ. Νίκο Φραγκούλη, το παρευρισκόμενο μέλος του Φορέα 
Διαχείρισης τον συνάδελφο  κ.  Θανάση Λύρο, τους Δημοτικούς Συμβούλους των 
Ινιαδών και κάθε έναν από εσάς που παρευρίσκεται. 
Θα ήθελα πολύ σύντομα ένα χαιρετισμό από τον Αντινομάρχη στην αρχή, τον κ. 
Ψαράκη, και στη συνέχεια από τον κ. Δήμαρχο πριν αρχίσουμε τη σημερινή μας 
εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. 

ΑΝΤΙΝΟΜaΡΧΗΣ κ. ΨΑΡaΚΗΣ

Εκ μέρους του Νομάρχη, του Νομαρχιακού Συμβουλίου χαιρετίζουμε τη σημερινή 
εσπερίδα με θέμα την βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία. Η εσπερίδα αυτή 
γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την αγροτική παραγωγή αλλά και για το 
περιβάλλον. Σήμερα είχαμε βιβλικές καταστροφές σε πολλά δημοτικά διαμερί-
σματα του νομού μας. Η αγροτική παραγωγή πραγματικά βρίσκεται σε κρίση, ο 
αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, το αγροτικό εισόδημα συνεχώς μειώνε-
ται. Η Αιτωλοκαρνανία είναι ένας νομός καθαρά αγροτοκτηνοτροφικός με 15% και 
πάνω αγροτικό πληθυσμό. Έχει το μικρότερο εισόδημα, το �0% του εισοδήματος 
της περιφέρειας και το �0% του εισοδήματος της Ευρώπης. Η γεωργία στη χώρα 
μας και ειδικότερα στην περιοχή μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Θα 
αναφέρω εδώ ορισμένα: μικρό και κατατεμαχισμένο κλήρο, γερασμένο πληθυσμό, 
μεγάλο κόστος παραγωγής, τα σημεία πώλησης πολύ μακρινά με αποτέλεσμα να 
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έχουμε τεράστιο κόστος μεταφοράς. Έχει όμως πάρα πολλά πλεονεκτήματα και σε 
αυτά πρέπει να σταθούμε: έχει ήλιο, έχει νερό, έχει πλούσιο έδαφος και πιστεύω 
ότι σήμερα όλη η ιδιωτική φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας θα 
πρέπει να στραφεί σε αυτό που ζητάει η αγορά. Και η αγορά τι ζητάει; Ποιοτικά 
και επώνυμα ασφαλή προϊόντα, τέτοια προϊόντα πιστεύω ότι είναι τα βιολογικά είτε 
γεωργικής είτε ζωικής παραγωγής. Πιστεύω ότι με μια πρωτοποριακή οργάνωση και 
ένα καλό μάρκετινγκ η χώρα μας μπορεί να βγει από το αδιέξοδο εστιάζοντας την 
καλλιέργεια στην βιολογική και προστατεύοντας το περιβάλλον γιατί ο νομός είναι 
ένας νομός με ευαίσθητο οικοσύστημα των πέντε λιμνών, έχει ονομασθεί σχεδόν 
όλος ο νομός Εθνικό Πάρκο. Εύχομαι στη σημερινή εσπερίδα καλή επιτυχία και τα 
αποτελέσματα της σημερινής εσπερίδας να αποτελέσουν οδηγό για την βιολογική 
παραγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Κύριε Αντινομάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόε-
δρε του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι εισηγητές, 
κυρίες και κύριοι. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Φορέα 
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας για την πρωτοβουλία που πήρε να πραγματοποιηθεί 
η σημερινή εκδήλωση με θέμα βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ένα επίκαιρο 
θέμα που αφορά άμεσα την περιοχή μας ένεκα του ευαίσθητου συστήματος της 
περιοχής δεύτερον εξαιτίας των κλιματολογικών αλλαγών που παρατηρούνται τε-
λευταία στον πλανήτη μας όπως είναι τα ακραία φαινόμενα τα καιρικά φαινόμενα, 
όπως είναι η μείωση των νερών και τα φαινόμενα ερημοποίησης από την αύξηση της 
θερμοκρασίας στον πλανήτη μας και τρίτον εξαιτίας των οικονομικών δεδομένων 
που επικρατούν στην παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων όπως το κόστος 
παραγωγής και η υψηλή διαφορά τιμής μεταξύ του παραγωγού και της τιμής του 
καταναλωτή. Αναμφισβήτητα εκείνο που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι το αγροτι-
κό εισόδημα παρουσιάζει σταθερή μείωση και συνεχή κάμψη κυρίως εξαιτίας της 
περιορισμένης αύξησης των τιμών του παραγωγού σε σχέση με τη σημαντική και 
μεγαλύτερη αύξηση του κόστους παραγωγής που έχει και ως άμεσο αποτέλεσμα και 
τη μείωση των ενεργών αγροτών. Ωστόσο, για να μην μακρηγορώ θα μου επιτρέψετε 
στο σημείο αυτό να διατυπώσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον τα βιολογικά προϊόντα τα 
οποία θεωρούνται και ποιοτικά θα μπορούσαν να αποδώσουν ένα ικανοποιητικό 
εισόδημα στον έλληνα αγρότη αναλογιζόμενοι πως λόγω των αυξημένων τιμών τους 
στο ράφι έχουν μειωμένη ζήτηση, και δεύτερο ερώτημα που θέλω να υποβάλλω κλεί-
νοντας, μπορεί να υπάρξει βιολογική κτηνοτροφία χωρίς βιολογική γεωργία; Σε αυτά 
τα ερωτήματα και σε άλλα που θα υποβληθούν από το κοινό θα μας απαντήσουν 
οι εισηγητές. Εύχομαι η σημερινή εκδήλωση να υπάρξει γόνιμη και δημιουργική για 
όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. 
Πρόεδρος Φ.Δ.: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και ξεκινάμε από 
την πρώτη εισήγηση, είναι δομημένες έτσι οι εισηγήσεις στη σημερινή συνάντηση 
ώστε να καλύπτουν όλο περίπου το φάσμα από την παραγωγή, από τις κοινοτικές 
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ενισχύσεις, και να καταλήξουμε στο ποιοτικό προϊόν κάτι που αφορά όλους μας 
μιας και οι περισσότεροι είμαστε στις αγροτικές περιοχές αλλά σχεδόν όλοι είμαστε 
και καταναλωτές, άρα για αυτό θα δούμε όλες τις παραμέτρους της βιολογικής 
γεωργίας. 
Η πρώτη λοιπόν εισήγηση είναι από τον αναπληρωτή προϊστάμενο χωροταξίας και 
περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον κο Αθα-
νάσιο Παπαθεοδώρου που ήρθε ειδικά από την Αθήνα για αυτήν την εσπερίδα, και 
έχει σαν θέμα τις εξελίξεις στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ, τα ζώα 
και τα φυτά (ζωοτροφές)· είναι τεχνικό, γιατί στη εκτροφή χρησιμοποιούνται 
εφόδια και μέθοδοι της τεχνολογίας· είναι οικονομικό, όπως όλες οι  δραστη-

ριότητες στη γεωργία· είναι νομικό, γιατί καλύπτεται από τις διατάξεις του Κοινο-
τικού Δικαίου, το οποίο είναι κυρίαρχο πάνω στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών· 
είναι κοινωνικό, γιατί έχει στο κέντρο του τον ανθρώπινο παράγοντα ως καταναλωτή 
αλλά και ως εκτροφέα· είναι πολιτικό, γιατί παρεμβάλλονται τα συμφέροντα των 
εμπλεκόμενων κρατών για την εξασφάλιση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μεριδίου 
από την αγορά· και τέλος, είναι ηθικό κυρίως υπό την έννοια της δεοντολογίας. 
Πιο κάτω θα προσπαθήσω να εξηγήσω πως φθάσαμε στην ανάγκη για μια πιο καθα-
ρή γεωργία και κατ’επέκταση κτηνοτροφία, καθώς και τις βασικές αρχές άσκησης 
τη βιολογικής κτηνοτροφίας, που αποτελεί τη θεσμοθετημένη μορφή, σε κοινοτικό 
επίπεδο αυτού που θα αποκαλούσε κανείς «Καθαρή Κτηνοτροφία».

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, ο πρώτος Έλλήνας γεωπόνος-ζωοτέχνης   Ρα-
ϊνόλδος Δημητριάδης (1��0) έγραφε στο περίφημο βιβλίο του Ελληνική Κτηνοτρο-
φία: «Έκαστον  ζώον δύναται και πρέπει να θεωρείται ως μία μηχανή, ήτις ουδέν 
δημιουργεί αλλά μεταβάλλει μίαν ενθυνήν πρώτην ύλην εις προϊόν μεγαλυτέρας 
αξίας. Αφίνομεν κατά μέρος την τυχόν, χάριν διασκεδάσεως ή οικιακής ευκολίας, 
διατήρησιν κατοικιδίων ζώων ως υπεκφεύγοντας πάσαν οικονομολογικήν εξέτασιν». 
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ακόμη  και πριν από εκατό χρόνια είχε κατανοηθεί ο ρόλος 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Παντελής Ζωϊόπουλος

Η φιλοσοφία άσκησης 
της βιολογικής κτηνοτροφίας
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του αγροτικού ζώου ως μηχανής, που μετατρέπει την ενέργεια κτηνοτροφικού προϊ-
όντος (γάλα, κρέας, αβγά, κτλ.). Κάθε μηχανή όμως έχει ένα συντελεστή απόδοσης 
και η σύγχρονη γεωργική επιστήμη – με βάση τις αρχές της γενετικής βελτίωσης, 
της αναπαραγωγής, της υγιεινής και κυρίως της διατροφής των ζώων, που αποτελεί 
και το μεγαλύτερο «κονδύλι» του κόστους – , προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την 
απόδοση μεγιστοποιήσει την απόδοση μέσα από τον περιορισμό των απωλειών. 
Αυτό, όσον αφορά τη διατροφή των ζώων, επιταχύνεται και με τη χρήση διάφορων 
ουσιών, που δεν έχουν θρεπτική αξία  και δεν περιέχονται στις φυσικές ζωοτροφές, 
γνωστών ως προσθετικών, που η αλόγιστη χρήση τους – σε συνδυασμό και με την 
τάση για χρησιμοποίηση των φθηνότερων πρώτων υλών ζωοτροφών για ελαχιστοποί-
ηση του κόστους, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του κέρδους – οδήγησε σε διάφορες 
διατροφικές κρίσεις.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατ’ αρχήν, επικίνδυνες ουσίες στη διατροφή των αγροτικών ζώων είναι τα αγρο-
χημικά, που χρησιμοποιούνται στη φυτική παραγωγή και εισέρχονται στο ζώο με 
τις ζωοτροφές, δεδομένου ότι, μετά την κρίση της νόσου των τρελών αγελάδων 
και την απαγόρευση κυκλοφορίας των κρεαταλεύρων, η συντριπτική πλειονότητα 
των πρώτων υλών είναι φυτικής προέλευσης. Κίνδυνοι, επίσης, μπορεί να προέρ-
χονται από τα εφόδια της ζωικής παραγωγής, όπως οι ζωοτροφές που μπορούν να 
περιέχουν φυσικές τοξικές,  όπως η γκοσυπόλη στο βαμβακόσπορο  ή τα διάφορα 
φάρμακα ή προσθετικά που χρησιμοποιούνται. Δεν είναι τα ίδια προσθετικά που 
ευθύνονται για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις, αλλά η κακή τους χρήση, που μπορεί 
να οφείλεται σε υπερβολική δοσολογία ή σε κακή τεχνική χορήγησης (τήρηση του 
συνιστώμενου χρονικού διαστήματος διακοπής της χορήγησης προ της σφαγής 
κτλ.). Άλλες ανεπιθύμητες ουσίες των ζωοτροφών είναι οι μυκοτοξίνες, παθογόνοι 
μικροοργανισμοί και βιομηχανικοί ρυπαντές. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται 
βαριά μέταλλα, ραδιενεργά στοιχεία και οι διοξίνες. Για τις ανεπιθύμητες ουσίες 
των ζωοτροφών η ιστορία έδειξε ότι στον τομέα των πρώτων υλών για τη διατροφή 
των ζώων παγκοσμίως, ο κίνδυνος αποτελεί ενδημική κατάσταση, ενώ η ασφάλεια 
βραχυχρόνιο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κινδύνων. 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ Κ ΡΙΣΕΙΣ 

Η πιο σοβαρή κρίση που συνέβη πρόσφατα στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου 
είναι εκείνη που οφείλεται στο σκάνδαλο της νόσου των τρελών αγελάδων. Ως 
αιτία κατηγορήθηκαν τα κρεατάλευρα, τω οποίων η χρήση απαγορεύθηκε ως 
συστατικό των μιγμάτων ζωοτροφών. Η  νόσος αυτή πρώτη φορά εμφανίστηκε 
στη Βρετανία και προκάλεσε μεγάλη οικονομική κρίση, λόγω του ότι το βοδινό 
είναι ένα από τα σπουδαιότερα εξαγωγικά προϊόντα της Βρετανίας. Επίσης, 
σοβαρή κρίση προκάλεσε το επεισόδιο των διοξινών με τα ρυπασμένα λίπη στις 
ζωοτροφές και τα κοτόπουλα στο Βέλγιο. Χαρακτηρίζουμε το συμβάν με τις 
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τρελές αγελάδες «σκάνδαλο», γιατί οφειλόταν σε σκόπιμη ενέργεια για μείωση 
του κόστους παραγωγής κρεατάλευρων, μέσω της μείωσης της θερμοκρασίας 
και του χρόνου αποστείρωσης των ζωικών ιστών. Επίσης, υπήρχε προσπάθεια 
για «κουκούλωμα».
Από την άλλη μεριά, το συμβάν με τις διοξίνες έμεινε γνωστό ως «επεισόδιο», γι-
ατί οφειλόταν σε ατύχημα. Άλλο σοβαρό θέμα ήταν η εμφάνιση του «αφθώδους» 
στη Βρετανία, νόσου η οποία λέγεται ότι οφειλόταν σε μολυσμένα υπολείμματα σε 
χώρους εστίασης, που χρησιμοποιήθηκαν ως ζωοτροφές. Τέλος, είναι τρία  σοβαρά 
θέματα για τα οποία υπάρχει διχογνωμία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής· συγκεκριμένα: 1) η χρήση της ορμόνης σωματο-
τροπίνης (αυξητικής ορμόνης) στη γαλακτοπαραγωγή,  �) η χρήση αντιβιοτικών ως 
αναβολικών στη διατροφή των ζώων, λόγω της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε στελέ-
χη μικροβίων και της αδυναμίας αντιμετώπισης αυτών στον άνθρωπο και ιδιαίτερα 
στα νεαρά άτομα, και  �) ο ογκόλιθος των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 
(GMO’s) αδοκίμως αποκαλούμενων «μεταλλαγμένων», των οποίων η πλειονότη-
τα αφορά ζωοτροφές όπως ο αραβόσιτος (ο πρώτος δημητριακός καρπός για την 
κτηνοτροφία παγκοσμίως), η σόγια (ο πρώτος ελαιούχος σπόρος παγκοσμίως), η 
ελαιοκράμβη (κύριος ελαιούχος σπόρος της Κ. και της Β. Ευρώπης αλλά και της 
Β. Αμερικής) και εμμέσως ο βαμβακόσπορος.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Τελευταία, δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε δύο σημαντικούς παράγοντες: 1) στην  
ασφάλεια του καταναλωτή  και  �) στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, 
ενώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που ώθησε την Κοινότητα να υιοθετήσει νέα νομο-
θετήματα για καθαρή γεωργία ήταν κυρίως η ασφάλεια του καταναλωτή, εντούτοις, 
εκείνο που τελικά επιτάχυνε τα πράγματα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος, 
δεδομένου ότι στον Βορρά, που έχει μεγαλύτερο βάρος στην Κοινότητα, υπάρ-
χει μεγάλη πυκνότητα εκτρεφόμενων  ζώων   σε χώρες με μικρή έκταση (Βέλγιο, 
Ολλανδία, Δανία), όπου προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος μέσω 
κυρίως του αζώτου και φωσφόρου από τα εκκρίματα των αγροτικών ζώων. Έτσι, στο 
πνεύμα αυτό, επιδιώκεται γεωργία φιλική προς το περιβάλλον· οπότε ανέκυψε ο 
όρος βιολογική ή οργανική ή οικολογική γεωργία. Είναι γνωστό από παλιά ότι η γε-
ωργία είναι δισυπόστατη και ασκείται ως φυτική και ζωική παραγωγή (Παλαιολόγος, 
1���). Πρώτα η Κοινότητα εξέδωσε νομοθέτημα (Κανονισμό �0��/�1)  για τη φυτική 
παραγωγή (ΕΟΚ, 1��1). Αυτός προέβλεπε τη σε � χρόνια έκδοση Κανονισμού για 
τη βιολογική κτηνοτροφία. Πέρασαν όμως � χρόνια για να εκδώσει τον Κανονισμό 
1�0�/�� (Ε.Ε., 1���), και ίσως να καθυστερούσε περισσότερο, αν δεν είχαν συμπέσει 
οι μεγάλες διατροφικές κρίσεις. Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή ζωικών προϊόντων 
χωρίς χημικά είναι διαδικασία πιο λεπτή, ευαίσθητη και κρίσιμη από ό,τι  η φυσική 
παραγωγή. Τελικά, το νομοθέτημα εκδόθηκε σε πνεύμα συμβιβασμού με πολλές 
παρεκκλίσεις, που έχουν στρεβλώσει τον αρχικό αυστηρό και γνήσιο χαρακτήρα 
του (Ζωϊόπουλος, �001).
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η βιολογική κτηνοτροφία:
1) Συμβάλλει στην αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί η συμβατική κτηνο-

τροφία.
�) Απαντά στις απαιτήσεις ενός ευαίσθητου καταναλωτικού κοινού.
�) Εφοδιάζει την Αγορά με υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
�) Σέβεται το περιβάλλον.
5) Συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά της αστυφιλίας, 

της ερήμωσης της υπαίθρου και της ανεργίας. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Τα μειονεκτήματα της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι:
1) Μικρότερη παραγωγικότητα και αποδόσεις σε σχέση με τη συμβατική.
�) Αδυναμία αντιμετώπισης επιδημιών, λόγω της μη χρήσεως προληπτικώς αλλο-

παθητικών φαρμάκων.
�) Πιθανότητα ρύπανσης από ραδιενεργές ουσίες, που βρίσκονται σε ορυκτές 

ύλες.
�) Είναι μια μορφή κτηνοτροφίας περισσότερο εξαρτημένη από κλιματολογικές 

αντιξοότητες.
5) Παρά το ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα λιγότερο εξαρτημένο 

από εισροές, εντούτοις, λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εκτροφής, αθροιστι-
κά το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι μεγαλύτερο, με συνέπεια τα βιολογικά 
προϊόντα να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΒΙΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1�0�/1��� για τη βιολογική κτηνοτροφία εκδόθηκε με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) �0��/1��1 για τη βιολογική γεωργία. Βγήκε 
όμως βιαστικά, λόγω των σοβαρών γεγονότων που συνέβησαν στη διατροφική αλυ-
σίδα του ανθρώπου και συγκλόνισαν τον κόσμο. Τελικά, με κάποια βιασύνη και 
σαν συμβιβασμός μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε 
ο Κανονισμός 1�0�/��, ο οποίος όμως περιέχει πολλές παρεκκλίσεις (εξαιρέσεις), 
για να ικανοποιήσει και να συμβιβάσει τις διάφορες τάσεις που επικρατούσαν 
(Ζωϊόπουλος, �001). Το κοινοτικό νομοθέτημα για τη βιολογική κτηνοτροφία είναι 
ένα δύσκολο κείμενο. Συνοπτικές εκλαϊκεύσεις του Κανονισμού έχουν γίνει από το 
Υπουργείο Γεωργίας (�00�) και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (�00�). 
Μια εκτενέστερη συγγραφή για το αντικείμενο της βιολογικής κτηνοτροφίας δημο-
σιεύτηκε από τους Ζωϊόπουλο και Παπαθεοδώρου (�000).
Πιο κάτω θα δώσω τα δέκα κύρια κεφάλαια του Κανονισμού 1�0�/��, ως δεκάλογο 
του κοινοτικού βιοκτηνοτρόφου. 
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1. Μετατροπή των εκτάσεων 
�. Μετατροπή των ζώων
�. Καταγωγή των ζώων
�. Διατροφή των ζώων 
5. Υγιεινή των ζώων
�. Χειρισμοί των ζώων 
7. Κτηνοτροφικά απόβλητα 
�. Σταβλικές εγκαταστάσεις 
�. Έλεγχος της γνησιότητας της παραγωγής 
10. Πιστοποίηση των προϊόντων ως βιολογικών

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Θα χρειαστεί πάρα πολύ χώρος για να αναλύσει κανείς τον Κανονισμό 1�0�/�� για 
τη βιολογική κτηνοτροφία. Θα επικεντρώσουμε για λίγο την προσοχή μας μόνο στο 
κρίσιμο θέμα της διατροφής των ζώων, που και στη βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί 
το πιο νευραλγικό σημείο, μια και η διατροφή είναι ο πιο μεγάλος διαμορφωτής 
του κόστους παραγωγής των ζωικών προϊόντων, αλλά και λόγω του ότι στην πράξη 
δείχθηκε ότι είναι   και η πύλη εισόδου που εισέρχονται οι διάφοροι ρυπαντές στην 
τροφική αλυσίδα  του ανθρώπου. Η διατροφή των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία 
βασίζεται στις εξής απαγορευτικές διατάξεις του Κανονισμού 1�0�/��:
1. Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων παραγόντων 

(προσθετικών), που διεγείρουν την ανάπτυξη των ζώων.
�. Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων εκχύλισης των ελαιούχων σπόρων με οργα-

νικούς διαλύτες (π.χ. εξάνιο). Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το σογιάλευρο, 
κύρια πηγή πρωτεΐνης για τη διατροφή των ζώων στη χώρα μας, και θα πρέπει 
να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές  πρωτεΐνης, κυρίως για τα παμφάγα ζώα 
(χοίρους, πτηνά).

�. Απαγορεύεται η χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (GMO’s) και 
προϊόντων τους ως ζωοτροφών.

�. Απαγορεύεται η χρήση των κρεατάλευρων  ως ζωοτροφών.
5. Απαγορεύεται η χρήση των αμινοξέων στη διατροφή των αγροτικών ζώων.
Τα πιο πάνω είναι μόνον ορισμένα υλικά από εκείνα που αναφέρει ο Κανονισμός στο 
Τμήμα της Διατροφής των ζώων, ενώ περιέχει επίσης καο πρώτες ύλες ζωοτροφών 
που επιτρέπονται στη βιολογική κτηνοτροφία. Ο αγρότης που θα ήθελε να ασχολη-
θεί με τη βιολογική κτηνοτροφία θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά τις διατάξεις 
του Κανονισμού με τη βοήθεια ενός ειδικού στην Κτηνοτροφία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι σύγχρονες τάσεις στην εκτροφή των αγροτικών ζώων τείνουν προς την υιοθέτη-
ση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον (αειφόρος ανάπτυξη) και ταυτόχρονα 
προς την κάλυψη των απαιτήσεων ενός ευαισθητοποιήμενου καταναλωτικού κοινού 
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για μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα, με την παραγωγή 
προϊόντων ποιότητας. Το Κοινοτικό νομοθέτημα (Κανονισμός 1�0�/��) για τη βιο-
λογική κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τον αγροτικό τομέα. Έχει πολλά προβλήματα, όμως είναι σημαντικό 
ότι υπάρχει νομοθέτημα και ότι είναι επιδεκτικό συμπλήρωσης. Είναι μάλιστα πρό-
κληση για όλους τους εμπλεκόμενους στη Διοίκηση, τον Έλεγχο, την Εκπαίδευση, 
στις Εφαρμογές, την Έρευνα και τη Αγορά. Θα πρέπει πάντα να έχουμε σο μυαλό 
μας τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τον καταναλωτή, για τον οποίο θα πρέπει 
να εξασφαλίσουμε υγιεινή διατροφή  και να προστατεύουμε το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζει, αλλά και τον εκτροφέα, για τον οποίον πρέπει να εξασφαλίσουμε 
ένα ικανοποιητικό εισόδημα και τις ανάλογες συνθήκες εργασίας.
Για μια αποτελεσματική βιολογική κτηνοτροφία στη χώρα μας επιβάλλεται η εξεύ-
ρεση των  ανάλογων βιολογικών ζωοτροφών, που θα υποστηρίξουν τη θεαματική 
ανάπτυξη μιας τέτοιας μορφής ζωικής παραγωγής. Τέλος, ο βιολογικός κτηνοτρόφος 
δεν πρέπει να ξεχνάει δύο σπουδαίες λέξεις: 1) Επιχειρηματικότητα και �) Επαγγελ-
ματισμό, γιατί η άσκηση απαιτεί από πλευράς τού εκτροφέα επαγγελματισμό και 
όχι ρομαντική προσέγγιση. Θα πρέπει, επίσης, να ξέρουμε ότι άλλο φυσικό προϊόν, 
άλλο το προϊόν ελεύθερης εκτροφής, άλλο το  προϊόν ονομασίας προέλευσης ή 
γενικώς προϊόν ποιότητας. Ένα προϊόν βιολογικό θα μπορούσε να ήταν όλα τα άλλα, 
κάθε ένα όμως από αυτά, από μόνο του, δεν είναι βιολογικό. Βιολογικό είναι εκείνο 
το προϊόν που παράγεται, ελέγχεται και πιστοποιείται συμφώνα με τις διατάξεις 
της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Α Γ Ρ Ο Π Ε Ρ Ι ΒΑ Λ ΛΟ Ν Τ Ι Κ Η Σ  Ο Μ Α Δ Α Σ  
Β Ι Ο Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ω Ν  ΔΥ Τ Ι Κ Η Σ  ΕΛ Λ Α Δ Α Σ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τα τελευταία �0 χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανάπτυξη της Βιολογικής 
Παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και πανευρωπαϊκά.  Κατά το �00� 
καλλιεργούνταν παγκοσμίως με βιολογικό τρόπο �0�.000.000 στρέμματα.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των βιοκαλλιεργούμενων 
εκτάσεων ανά ήπειρο.

Γράφημα 1.  Βιοκαλλιεργούμενες Eκτάσεις ανά Ήπειρο

Οι σημαντικότερες χώρες όσον αφορά την  Βιολογική Παραγωγή σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Ισπανία και η  Γερμανία.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στην Ευρώπη, από 1.000.000 στρέμματα βιολογικών καλλιεργειών το 1��5, ξεπε-
ράσαμε τα 7�.000.000 στρέμματα το �00�. Στο γράφημα που ακολουθεί  παρου-
σιάζεται παραστατικότατα  αυτή η θεαματική ανάπτυξη κατ’ έτος, από το 1��5 
έως το �00�:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Καραντινός Γεράσιμος Γεωπόνος

Η  Βιολογική παραγωγή στην Αιτωλοακαρνανία. 
Σημερινή πραγματικότητα, προβλήματα 
& δυνατότητες στα πλαίσια μιας έντονα 
αναπτυσσόμενης διεθνούς αγοράς
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Γράφημα 2. Αριθμός βιοκαλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ε.Ε. (1��5 – �00�)

ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡa - ΛΙΑΝΙΚEΣ ΠΩΛhΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟϊOΝΤΩΝ

Παράλληλα με την  παγκόσμια αύξηση  των  βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων  
διαπιστώνεται και αντίστοιχη  αύξηση της αγοράς βιολογικών προϊόντων.
Οι λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, κατά το �00�, σε παγκόσμιο επίπεδο 
ξεπέρασαν τα  �5 δισεκατομμύρια  δολάρια, και στην Ευρώπη τα 10 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ενώ για το �00� (με βάση προσωρινά στοιχεία) έχουν ξεπεράσει τα �0 
δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η αύξηση των  λιανικών πωλήσεων  
κατά τα τελευταία χρόνια στις σημαντικότερες  αγορές του πλανήτη.

Ωστόσο, δεν καλύπτεται η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση,  που  συνεχίζει να ξεπερνά 
την προσφορά.
Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα προέρχεται κυρίως 
από χώρες με υψηλό εισόδημα. 
Σύμφωνα βρετανική έρευνα, το �0% των συνολικών πωλήσεων βιολογικών προϊό-
ντων γίνονται στις επτά πλουσιότερες χώρες του κόσμου (G7).
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Μάλιστα, η ψαλίδα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς συνεχώς διευρύνεται, 
παρά την τριψήφια ποσοστιαία αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών την τελευταία 
πενταετία.
Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στη  Βόρεια Αμερική και πολλές εταιρείες 
που  έχουν ως έδρα τους τις ΗΠΑ, ψάχνουν λεπτομερώς τις διεθνείς αγορές
για βιολογικά τρόφιμα.
Ελλείψεις, όμως, παρατηρούνται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,  λόγω της αύ-
ξησης της ζήτησης.
Πρόβλημα  αντιμετωπίζουν ακόμη και  κατηγορίες όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε 
υπερπαραγωγή. 
Στην ΕΕ, η καταναλωτική ζήτηση για  βιολογικά φρούτα και λαχανικά αυξάνεται 
διαρκώς, ενώ οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο κατά ��% μεταξύ του �001 και του 
�00�.
Μάλιστα, αναμένεται πιο εμφατική άνοδος τα επόμενα χρόνια, καθώς τα βιολογικά  
προϊόντα αποκτούν νέα δίκτυα διανομής. 
• Η υψηλότερη αύξηση των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων καταγράφεται στη  

Γερμανική αγορά  ( 1�% το �00�), που είναι και η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώ-
πης με κύκλο εργασιών  �,� Δισ. Ευρώ.

• Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία απορροφούν  το 50% των συνολικών ευρωπαϊκών 
πωλήσεων με κύκλο εργασιών στην Μεγ.Βρετανία ίσο με   �,�� Δισ.Ευρώ, κατά 
το �00�. 

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΓ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Το κίνημα της βιολογικής γεωργίας, αν και στον Ευρωπαϊκό χώρο βρίσκει τις ρίζες 
του στα τέλη του περασμένου αιώνα, στην Ελλάδα ακούγεται για πρώτη φορά στη 
δεκαετία του ‘70, στο χώρο των υγιεινιστών, ως μια μορφή παραγωγής με προϊό-
ντα “καθαρά”, χωρίς χημικά κατάλοιπα.  Οι πρώτες εμφανίσεις ωστόσο στον χώρο 
αυτό γίνονται κατά την πενταετία 1��0 - 1��5, οπότε και δημιουργούνται οι αρχικοί 
πυρήνες ενημέρωσης και δράσης και μπαίνουν οι βάσεις για τα πρώτα οργανωμένα 
προγράμματα βιοκαλλιέργειας με λάδι στη Μάνη και Κορινθιακή σταφίδα στην 
Αιγιαλεία Αχαΐας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) με προϊόντα εξαγωγικού προσα-
νατολισμού.  Το όλο σκηνικό μεταβάλλεται σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας 
του ‘�0 μετά την ψήφιση του Κανονισμού �0��/�1 και την έναρξη εφαρμογής του 
στην Ελλάδα, οπότε έχουμε μία σχετικά ταχεία ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 
η οποία έχει γίνει πολύ πιο έντονη την τετραετία  (�00�-�00�). 
Όσον αφορά τα είδη των καλλιεργειών όπου εφαρμόζεται η βιολογική γεωργία, 
καλύπτεται ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της γεωργικής παραγωγής, με την ελιά και 
τις ετήσιες καλλιέργειες (σιτηρά & ψυχανθή για ζωοτροφές) να καταλαμβάνουν την 
κυρίαρχη θέση, ακολουθεί το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή κ.α. Σήμερα περισσότεροι 
από �0.000 παραγωγοί έχουν υιοθετήσει τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και 
μεμονωμένα ή συσπειρωμένα, είτε σε ομάδες παραγωγών είτε μέσα από επιχειρη-
ματικούς φορείς, δίνουν ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο στην ελληνική βιοκαλλιέργεια, 
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υλοποιώντας την πίστη τους για μια γεωργία που σέβεται το περιβάλλον. 
Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην 
Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.                     

Γράφημα 4.  Ανάπτυξη βιολογικής 
καλλιέργειας στην Ελλάδα
Αριθμός Στρεμμάτων

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΗΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη της βιολογικής παραγωγής στην Ελλάδα και σήμερα αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες εστίες ανάπτυξης του βιολογικού τρόπου παραγωγής στην χώρα 
μας. Ενδεικτικά παρατίθενται τα κάτωθι στοιχεία:
• Ο νομός Αχαΐας ήταν για αρκετά χρόνια, ο πρώτος νομός σε αριθμό στρεμμάτων 

καλλιεργούμενων με βιολογικό τρόπο
• Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τους υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας στο σύνολο της χώρας
• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποτελεί τον σημαντικότερο εξαγωγέα βιολογικών 

εσπεριδοειδών της χώρας μας
• Η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα βρίσκονται ανάμεσα στους � πρώτους  νομούς 

με βάση τον αριθμό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων με βιολογικό τρόπο
• Η Αιτωλοακαρνανία είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτρεφόμενων με 

βιολογικό τρόπο ζώων  
• Το �0% των συνολικά εκτρεφόμενων στην χώρα μας με βιολογικό τρόπο ζώων, 

εκτρέφεται στην Αιτ/νία.
Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται η ανάπτυξη βιοκαλλιεργούμενων εκτά-
σεων κατά τα τελευταία χρόνια ανά νομό και στο σύνολο της περιφέρειας:

Γράφημα 5.  Βιοκαλλιεργούμε-
νες εκτάσεις ανά νομόα
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Γράφημα 6.  
Βιοκαλλιεργούμενες 
εκτάσεις 
στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι οι συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις στον νομό της 
Αιτωλοακαρνανίας είναι 1.�1�.5�� στρέμματα, οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούν 
το 5,1% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομού, όταν στο σύνολο της 
Ελλάδας οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούσαν το 0,�% επί των συνολικά καλ-
λιεργούμενων εκτάσεων της χώρας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται  οι εκτάσεις των  καλλιεργούμενων με βιο-
λογικό τρόπο ειδών στην Αιτ/νία , κατά τα τελευταία χρόνια. 

ΕΤΟΣ �00� �.00� �.007
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1.��� 5.�51 1�.1��
ΜΗΔΙΚΗ 5.7�7 15.75� �1.000
ΦΘΙΝΟΠΩΡ. ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ �.��0 1�.�0� ��.51�
ΕΛΙΕΣ �.��� ��.��� ��.���
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ �.��0 �.7�� �.���
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 5� �5 ��7
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ��� 1.��0 1.���
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. �05 ��� �.��7
ΣΥΝΟΛΟ ��.��5 �7.�7� 1�5.�71

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΗΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ

Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με 
την ανάπτυξη των βιολογικών καλλι-
εργειών έχουμε και ανάπτυξη της βι-
ολογικής κτηνοτροφίας, κυρίως  στην 
Αιτωλοακαρνανία (που αποτελεί τον 
νομό με τον μεγαλύτερο αριθμό βιο-
εκτρεφόμενων ζώων στην Ελλάδα) 
και δευτερευόντως στην Ηλεία.  Στην  
Αχαΐα δεν έχουμε ούτε μία μονάδα 
βιο-εκτρεφόμενων ζώων, εκτός από 
έναν μελισσοκόμο.
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Ενώ στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός εκτρεφόμενων ζώων ανά είδος 
και ανά νομό  για τα  τελευταία  χρόνια.

Πίνακας 9.  Η βιολογική κτηνοτροφία ανά νομό (�00� – �00�)
  

ΑΙΤ/ΝΙΑ Α Χ Α ϊ Α Η Λ Ε Ι Α

 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00�  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1�1 ��5 ��� ��,�� 0 1 1 0,�� 11 17 1� �,��

Είδος Ζώου Αριθμός Ζώων  (κεφ)  % Αριθμ. Ζώων (κεφ)    % Αριθ. Ζώων  (κεφ)     %

Βοειδή (σύνολο) �.0�� 5.�5� �.��7 100,0         

Θηλάζουσες αγελάδες  �5 �0          

Βοοειδή > 7 μηνών 1.��� 5��� �.�5�          

Νεαρά βοοειδή 

< 7 μηνών

 ��           

Μοσχάρια < �� μηνών 7��  �          

Μοσχίδες < �� μηνών 5��  �          

Πρόβατα  �0.0�� ��.�7� �1.��� ��,�5     1.11� 1.��� 1.5�� �,�5

θηλυκά (επιλέξιμα) �0.0�� 1.�51 7��      1.11� 1�00 1.050  

Πρόβατα (ενήλικα)  �7��� �0.���       ��� ���  

Λοιπά πρόβατα  �0 ���       ��� 17�  

Αίγες  1�.7�0 �1.�70 �5.��7 �5,51     ��� 1.�50 1.��� �,��

Αίγες (επιλέξιμες) 1�.7�0 1.0�� 1.�5�      ��� ��7 ��7  

Αιγοειδή (ενήλικα)  �0.�7� ��.���       1�1 ���  

Λοιπά αιγοειδή   �5�       �0� ��1  

Χοίροι  ��0 ��� 1.��7 ��,��     0 ��� 17� 11,5�

Χοιρομητέρες �50 1�� 1.�71       �� ��  

Χοίροι πάχυνσης  �0 �0       ��� 1�1  

Λοιποί χοίροι �0 �5� �       � �  

Πουλερικά  �50 1.�50 �00 100,0     5�0    

Κρεατοπαραγωγής   150      5�0    

Ωοπαραγωγής �50 1.�50 50          

Μέλισσες 

(αριθ.κυψελών)

100 �0 �0 10,�7 0 1500 500 ��,�7 170 170 170 ��,�7

   
Γράφημα 10.  
Σύνολο αιγοπροβάτων 
στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ

Με βάσει τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της βιολογικής 
γεωργίας & κτηνοτροφίας προκύπτουν τα ακόλουθα χρήσιμα συμπεράσματα:
• Υπάρχει ταχύτατη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, αλλά σοβαρή έλλειψη 

σε υποδομές, ιδιαίτερα σε πιστοποιημένες μονάδες (ISO κλπ). Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα παρουσιάζεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας όπου η ανάπτυξη της 
βιολογικής παραγωγής είναι εντονότερη

• Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων είναι σχετικά μικρό, με αποτέλεσμα να είναι 
απολύτως απαραίτητη η δημιουργία σύγχρονων συνεταιριστικών οργανώσεων 
– ομάδων παραγωγών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία των απα-
ραίτητων υποδομών

• Μεγάλο μέρος της παραγωγής πωλείται σαν συμβατικό για τους προαναφερόμε-
νους λόγους και οι βιοκαλλιεργητές  της περιοχής αδυνατούν να εκμεταλλευτούν 
την αυξημένη ευρωπαϊκή & διεθνή ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα. 

• Το μεγαλύτερο μέρος της βιολογικής παραγωγής κρέατος πωλείται ως συμβατικό 
λόγω έλλειψης υποδομών σε πιστοποιημένα σφαγεία & τυποποιητήρια κρέατος, 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης σε βιολογικά κρέατα καλύπτε-
ται από εισαγόμενα προϊόντα.  Επίσης, για τον ίδιο λόγο, οι βιοκτηνοτρόφοι της 
περιοχής αδυνατούν να εκμεταλλευτούν την αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση για 
βιολογικό κρέας. 

• Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί & στην προώθηση των βιολογικών προ-
ϊόντων  σε συνδιασμό με την βελτίωση του προσφερόμενου Αγροτουριστικού 
προϊόντος της Αιτωλοακαρνανίας. 

Πιο συγκεκριμένα ο αγροτικός τουρισμός της Αιτωλοακαρνανίας, θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού αντίθετη με τον μαζικό τουρισμό, 
μέσω της: 
• Αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Αξιοποίησης και προβολής των τοπικών ιδιαιτεροτήτων
• Προστασίας-διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος
• Προώθησης των τοπικών βιολογικών προϊόντων, τα οποία  μπορούν να αποτελέ-

σουν σημαντική παράμετρο  του προσφερόμενου αγροτοτουριστικού προϊόντος, 
να το διαφοροποιήσουν και να το καταστήσουν ελκυστικότερο.  
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Νatura �000 ΚΑΙ ΓΕΩΡΓIΑ

Οι Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής προβλέπουν ειδικές απαιτήσεις για 
της περιοχές Natura �000 ως εξής:
Οι περιοχές, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο, έχουν επιλεγεί, με βάση τις 

προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν σημαντικές για το φυσικό 
περιβάλλον της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ζώνες, που περιβάλλουν δάση, λίμνες, δέλτα ποταμών και ακτές, και δεν έχουν 
ενταχθεί στο Δίκτυο Natura �000 αποτελούν τόπους με ιδιαίτερη σημασία για 
τα οικοσυστήματα που περιβάλουν, γιατί τα επηρεάζουν άμεσα. 
Η οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των ως άνω περιοχών είναι η ζώνη, που εκτείνεται σε 
απόσταση μέχρι �00 μέτρων από τις όχθες λιμνών, μέχρι 150 μέτρα ένθεν και ένθεν 
κοίτης ποταμών, μέχρι 1000 μέτρα από την ακτογραμμή προκειμένου για κλειστούς 
κόλπους, μέχρι �00 μέτρα για τις λοιπές ακτές και μέχρι 500 μέτρα από τα όρια 
δασών. Οι αποστάσεις καθορίζονται με βάση τους χάρτες 1:5.000 της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού. 
Για τις ζώνες αυτές, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, δύναται να εξειδικεύσουν τους ΚΟΓΠ με στόχο την προστασία των 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Στις περιοχές του Δικτύου Natura �000 δύνανται 
να προσαρμοστούν οι ΚΟΓΠ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ειδικών Περι-
βαλλοντικών Μελετών και των Διαχειριστικών Σχεδίων όπου αυτά έχουν εκπονηθεί 
και εγκριθεί.
Στις περιοχές του δικτύου εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες της πολλαπλής 
συμμόρφωσης οι παρακάτω απαιτήσεις:
i. Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης 
ή διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της περιοχής και των ειδών, όπου αυτά 
υπάρχουν. 

Ε Α Σ  Μ ε σο λ ο γ γ ί ο υ  -  Ν α υ π α κ τ ί α ς

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Παναγιώτης Κανάτας Γεωπόνος

Γεωργία στις περιοεχές Natura �000
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ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς το εξω-
τερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα 
διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν. 
iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως προβλέπεται 
στην ΚΥΑ �1���5/�5 (Β 757), άρθρο �, παρ.� άρθρο 7, παρ �γ, στο Π.Δ. ��/�� (Α 
7), άρθρο �5�, παρ.�. και στο ΠΔ �7/�1 (Α ��), άρθρα � και � παρ.1. Εφόσον επι-
θυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήμανση 
μετά από άδεια από το οικείο Δασαρχείο. 
iv. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των αγροτεμαχίων 
και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων του. 
Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 
vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς αυτή να 
γίνεται σε καλυμμένο χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απο-
φυγή έκπλυσης ρυπαντών. 
vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η Μαρτίου έως �1η 
Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται αποι-
κιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές φέρουν σήμανση με ευθύνη των 
τοπικών αρχών. 
viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 
ix. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

Natura �000 KaI �Ο ΚΠΣ
Ειδικές δράσεις για την γεωργια σε περιοχες Natura �000 προβλεπονται στο �ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ιδιαίτερα στο νομό μας: 

Δράση 2.2: Προστασία υγροτοπικών συστημάτων
Λ Ο Γ Ι Κ Η  Τ Η Σ  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Σ
Τα υγροτοπικά συστήματα (λίμνες, λιμνοθάλασσες, Δέλτα, κ.λ.π.) δέχονται πιέ-
σεις από την εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας (συνεχής καλλιέργεια, 
υπεραρδεύσεις, υπερλιπάνσεις) με συνέπειες να δημιουργούνται προϋποθέσεις 
υποβάθμισης του συνολικού οικοσυστήματος.
Οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης της πολλαπλής συμμόρφωσης συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων 
ωστόσο η λήψη πρόσθετων μέτρων μπορεί να τους αποτρέψει και να συμβάλλει 
στην αποκατάσταση των οικολογικών λειτουργιών των υγροτοπικών συστημάτων.

Σ Υ Μ Β ΟΛ Η  Τ Η Σ  Δ ΡΑ Σ Η Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Π Ι Τ Ε Υ ξ Η 
Τ Ω Ν  Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Ο Χ Ω Ν

Την �η Προγραμματική Περίοδο εφαρμόσθηκαν ειδικά μέτρα στις λίμνες 
Βεγορίτιδα,Πετρών, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης, στο 
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Δέλτα του Νέστου και λιμνοθάλασσα Κεραμωτής. Επίσης προτάθηκε ειδικό μέτρο 
για την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Παμβώτιδας αλλά δεν έτυχε της απο-
δοχής των καλλιεργητών της περιοχής. Τα μέτρα αυτά προβλέπεται να συνεχισθούν 
ενώ θα ληφθούν ανάλογα και για άλλα υγροτοπικά συστήματα με στόχο:
• Μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων νερού συνεπώς συμβολή στην ποσοτική 
προστασία των νερών 
• Η μόνιμη αγρανάπαυση και το ακαλλιέργητο περιθώριο στη βελτίωση της
βιοποικιλότητας.
• Η μόνιμη αγρανάπαυση, το ακαλλιέργητο περιθώριο και η αμειψισπορά των 
ξηρικών καλλιεργειών συμβάλλουν στη μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λι-
πασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνεπώς στη μείωση των πηγών 
ρύπανσης εδάφους και νερών και παράλληλα μείωση της έκλυσης υποξειδίου του 
αζώτου.

Σ Τ Ο ΧΟ Σ

Η μείωση των πιέσεων που δέχονται τα υγροτοπικά συστήματα από τη γεωργική 
δραστηριότητα μέσω της μείωσης της κατανάλωσης νερού, των εφαρμοζόμενων πο-
σοτήτων λιπασμάτων, κυρίως νιτρικών και φωσφορικών και της δημιουργίας χώρων 
οικολογικής αντιστάθμισης.

Π Ε Δ Ι Ο  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Μ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Σ

Το Νότιο τμήμα του κόλπου Αμβρακικού, δηλ. η περιοχή που γεωγραφικά ανήκει 
στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. (Το βόρειο τμήμα του κόλπου Αμβρακικού προτείνεται 
στη Δράση �.1 «Προστασία των ευαίσθητων από νιτρικά περιοχών» στην ευπρό-
σβλητη από νιτρορύπανση περιοχή της πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, με αποτέλεσμα 
την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ρύπανσης στον κόλπο).
– Υγροτοπικά συστήματα περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Τομείς παρέμβασης
 Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες 
μηδική και τριφύλλι (πολλαπλών κοπών) που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής.

Δ Ι Κ Α Ι ΟΥ ΧΟ Ι

Δικαιούχοι της νέας δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα που κατέχουν 
νόμιμα και αξιοποιούν επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις εντός του γεωγραφικού πε-
δίου εφαρμογής, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις 
και παράλληλα αναλαμβάνουν, στα πλαίσια της γεωργικής τους δραστηριότητας, 
τις ακόλουθες δεσμεύσεις.

Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Κ Α Ι ΟΥ Χ Ω Ν

• Να μειώσουν την κατανάλωση νερού και τις εφαρμοζόμενες ποσότητες λιπασμά-
των τουλάχιστον κατά �0%
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• Να δημιουργήσουν σταθερό χώρο οικολογικής αντιστάθμισης που να αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 5% της έκτασης.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ισχύουν οι ακόλουθες μεθοδολογίες.

Μ Ε Θ Ο Δ ΟΛΟ Γ I Α  Α :  Α Γ ΡΑ Ν a Π ΑΥ Σ Η

Να θέσουν σε μόνιμη αγρανάπαυση έκταση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
�5% της εν δυνάμει αρδευόμενης έκτασης. Η έκταση αυτή θα είναι πέραν των 
υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από την πολλαπλή συμμόρφωση ή άλλα
διοικητικά μέτρα.
Για την εν λόγω αγρανάπαυση θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα από τα αγροτε-
μάχια της εκμετάλλευσης αυτά που γειτνιάζουν με λίμνες, ποτάμια ή βρίσκονται 
σε περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Κατά τη διάρκεια της 
πενταετούς δέσμευσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστη-
ριότητας (όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία κ.λ.π.).
Μεθοδολογία Β : Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου
• Αμειψισπορά
Αμειψισπορά τουλάχιστον του �0% της έκτασης με στόχο το σύνολο της εντάξιμης 
έκτασης που βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής να τεθεί σε αμειψισπορά μία 
τουλάχιστον φορά κατά τη διάρκεια της 5ετίας. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς 
εφαρμόζονται αποκλειστικά ξηρικές καλλιέργειες.
• Ακαλλιέργητο περιθώριο
Σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο (χώρος οικολογικής αντιστάθμισης) που να αντι-
στοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 5% της εντάξιμης έκτασης. Το περιθώριο αυτό μπορεί να 
είναι περιμετρικά των αγροτεμαχίων, μόνιμη αγρανάπαυση μέρους ή του συνόλου 
αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με λίμνες ή ποτάμια, ή βρίσκονται σε περιοχές που 
έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, ενώ σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων 
θαχρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μόνιμων ζωνών ανάσχεσης.
Οι ανωτέρω εκτάσεις �0% αμειψισπορά και 5% ακαλλιέργητο περιθώριο είναι 
πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από την πολλαπλή συμμόρφωση ή 
άλλα διοικητικά μέτρα.

Ύ Ψ Ο Σ  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ  ( Υ Π Ο  Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η )

Καλλιέργεια Ενίσχυση

Αραβόσιτος  ���

Βαμβάκι 15

κηπευτικά �00

ΕΥΡΩ / ha ετησίως
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5.3.2.1.3. Ενισχύσεις NATURA και ενισχύσεις που συνδέονται 
με την οδηγία 2000/60/ΕΚ

Τ Ι ΤΛΟ Σ  Μ Ε Τ Ρ ΟΥ

Ενισχύσεις γεωργών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 
�000

Λ Ο Γ Ι Κ Η  Τ Η Σ  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Σ

Δίδονται κίνητρα σε γεωργούς για τη λήψη των κατάλληλων μετρων προστασίας 
σε περιοχές του δικτύου Natura �000 ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των 
φυσικών οικοτόπων που εμπίπτουν στην οδηγία περι φυσικών ενδα=ιαιτημάτων 
καθώς και των οικοτόπων που είναι σημαντική για την προστασία των ειδών των 
παραρτημάτων της οδηγίας, καθώς και για να αντισταθμιστούν τα ειδικά μειονεκτή-
ματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών 7�/�0�/ΕΟΚ και ��/��/ΕΟΚ 
και να διασφαλιστεί αποδοτική και θετική περιβαντολογική διαχείριση των σχετικών 
περιοχών

Π Ε Δ Ι Ο  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

Το μέτρο θα εφαρμοσθεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura �000 
όπως αυτές έχουν καθοριστεί, λαμβάνοντας υπ΄όψιν μελλοντικές προσθήκες περι-
οχών  στη λίστα των περιοχών Natura �000.

Δ Ι Κ Α Ι ΟΥ ΧΟ Ι

Δικαιούχος του μέτρου θα κριθεί  αγρότης φυσικό και νομικό πρόσωπό εντός δι-
κτύου Natura �000 εφόσον στα αγροτεμάχια του που βρίκονται στις περιοχές 
εφαρμογής εκτός από την τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης αναλαμβάνει και 
τις ακόλουθες δεσμέυσεις.
Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης 
ή διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της περιοχής και των ειδών, όπου αυτά 
υπάρχουν. 
ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς το εξω-
τερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα 
διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν. 
iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως προβλέπεται 
στην ΚΥΑ �1���5/�5 (Β 757), άρθρο �, παρ.� άρθρο 7, παρ �γ, στο Π.Δ. ��/�� (Α 
7), άρθρο �5�, παρ.�. και στο ΠΔ �7/�1 (Α ��), άρθρα � και � παρ.1. Εφόσον επι-
θυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήμανση 
μετά από άδεια από το οικείο Δασαρχείο. 
iv. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των αγροτεμαχίων 
και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων του. 
Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια από τις αρ-
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μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 
vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς αυτή να 
γίνεται σε καλυμμένο χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απο-
φυγή έκπλυσης ρυπαντών. 
vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η Μαρτίου έως �1η 
Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται αποι-
κιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές φέρουν σήμανση με ευθύνη των 
τοπικών αρχών. 
viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 
ix. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Υ Ψ Ο Σ  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ  ( Υ Π Ο  Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η )

Με βάση τις πρόσθετες δεσμέυσεις και τις αγρονομικές υποθέσεις το ύψος ενίσχυ-
σης ορίζεται στα 50 ευρω/εκτάριο ετησίως. Το ύψος αυτό θα αναθεωρηθεί ώστε να 
λάβει υπόψην του την προσθήκη των επιπλέον δεσμεύσεων που θα προκύψουν μετά 
το �00� από τα εγκεκριμένα σχέδια κατα περίπτωση ή κατα περιοχή Natura 
�000.

Π Ο Σ Ο Τ Ι ΚΟ Π Ο Ι Η Σ Η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ Αριθμός στηριζόμενων 
εκμεταλλέυσεων σε εκτά-
σεις Natura �000

�000

στηριζόμενων εκτάσεις 
Natura �000

��000ha

Natura �000 KaI ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Στη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας εντάχθηκαν στο δίκτυο Natura �000 οι 
εξής περιοχές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Gr��10001 DELta aChELOOu, 

LIMNOthaLaSSa 

MESOLOGGIOu-

aItOLIKOu, 

EKVOLES 

EVINOu, NISOI 

EChINaDES,NISOS 

PEtaLaS

�55��,7� E �1 17 N �� �0

Gr��1000� OrOS PaNaItOLIKO 1�5��,0� E �1 �7 N �� ��

Gr��10005 OrOS VaraSOVa 1���,0� E �1 �5 N �� �1



�� 

Gr��1000� LIMNES VOuLKarIa 

KaI SaLtINI

����,�� E �0 �� N �� 5�

Gr��10007 LIMNI aMVraKIa ��0�,75 E �1 10 N �� �5

Gr��1000� LIMNI OZErOS 1�5�,�� E �1 1� N �� ��

Gr��1000� LIMNES 

trIChONIDa KaI 

LYSIMaChIa

1��7�,�0 E �1 �1 N �� ��

Gr��10010 OrOS araKYNthOS 

KaI StENa 

KLEISOYraS

1���1,�� E �1 �7 N �� �7

 ΣΥΝΟΛΟ �����,00  

ΕΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΝΑΥΠΑKΤΙΑΣ 

(ΔΙΚΤΥΟ Natura 

�000)

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΕ 

ΕΚΤΑΡΙΑ)

ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΡΑ-

ΚΥΝΘΟΥ

Χ Α Λ -

ΚΕΙΑ

ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟ-

ΚΑΣΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1.1 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 5�,1� ��,�� 0,�� 0,� 0,00 0 �,�� ��,7�

1.� ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗ-

ΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ

�,7 5,�� 1,5 0 0,�0 �0,1� 0 50,�1

� ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ ��7,�� ���,01 ��,01 1�1,�7 10,�� �11,05 157,�� 1�7�,��

�.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ

1�1,�� ��1�,�� ��,0� 105,�1 ��,01 ���,0� �77,�� ����,��

�.� ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 

ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 

0 0 0 1,�� 0,00 0 0 1,��

7 ΡΥΖΙ 15,� ���,�� 0 0 0,00 0 0 �5�,��

� ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 17,0� ��,�� 0 �,� 0,00 10�,1� 1,11 1��,��

� ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ��7,� 5��7,�� 70�,1 1��0,� 515,70 �755,�� �17,� 1���1,5�

1� ΒΑΜΒΑΚΙ �1,�� 1510,77 0 0 ��,�1 ��1,�� 0 ����,1�

15.1 ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

���,5� ���,1� ���,�� 1175,0� �5,�� 1���,�7 157,0� ���7,��

15.� ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 

ΕΛΙΑΣ

1�15,�� ���,�� 1�,�� ��,�� ��,�0 �0�,�7 ���,75 ���1,��

15.� ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥ-

ΘΥΝΣΗΣ

10�1,71 7��,�� �5,�� 10�,1 �1,�5 ���,7� 50�,� ����,�1

17 ΚΑΠΝΟΣ 0 0 0 11,�� 0,00 0 0 11,��

1�,�7  ΕΣΠΕΡΙΔΟ-

ΕΙΔΗ 

�5,�� 7��,�� 1,�� 1,� �,�� �0�,�� ��,57 105�,��

�� ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

��0,55 7��,� 1�0,�� ���,5� �0,1� �0�,�� �1,�� 1���,7�

��.�,��.� ΑΜΠΕ-

ΛΩΝΕΣ 

�,5 1�,1� 0,7� 5,7� 0,00 1�,01 1,�1 �7,15

��.1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-

ΚΕΙΑΣ

�,� �7,� 0 �,�5 1,55 0,� �5,�7 1�1,17

�� ΑΠΟξΗΡΑ-

ΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟ-

ΝΟΜΕΣ

��0,15 �577,5� �10,�� ���,01 �7,�� �7�,�� �70,�7 57�5,�7
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑ-

ΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

���7,�5 1157�,7� 15��,5� ��05,�� ��0,�� �7��,�� �17�,� �����,�

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

517�,75 1750�,� ����,�� �1�5,�� 7��,1� �5�7,7� ����,1 �17�5,��

ΕΠΙΛΕξΙΜΟΙ 1���,5� ���5,��   15�,�� ����,77 10��,0�  



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΟΡΗΓΟΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 « Βιολογική 
Γεωργία &

Κτηνοτροφία»

Παρασκευή 3 
Οκτωβρίου 2008

19:00-21:00
Δημαρχείο Οινιαδών , Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας 
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Αλιεία & Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Προβλήματα & Προοπτικές

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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9:30

10:00                                
                

10:10

10:30

10:50

11:10

11:30

12:00

Προσέλευση συμμετεχόντων
Προεδρείο: Δρ. Κώστας Καπίρης, Μαρία 
Βασιλείου

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του 
Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού Δρ. Ιωάννη Κ. 
Καλαβρουζιώτη

Μαρία Βασιλείου, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση 
Αλιείας, Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων: 
“Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία”

Δρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου, 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών 
Πόρων: “Η περιβαλλοντική διάσταση 
στην αλιευτική διαχείριση”

Δρ. Βαγγέλης Δημητρίου, 
προϊστάμενος της Δ/νσης Αλιείας της 
ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας: “Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στη ζώνη του εθνικού 
πάρκου”

Δημήτρης Κατσόργιος, Πρόεδρος 
της Συνομοσπονδίας Αλιέων: 
“Μέτρα Διαχείρισης της Αλιευτικής 
Δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο”

Διάλειμμα

Συζήτηση - Συμπεράσματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης 
σε περιοχές με ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις και συμβάλλει στον εφοδια-
σμό της Κοινοτικής Αγοράς.

• Αλιευτικός στόλος :περίπου ��.000 σκάφη
• Υδατοκαλλιέργειες : 1,� εκατ. τόνοι
•	Μεταποίηση	:	18	δισ.	€
• Απασχόληση : �05.000 άτομα. Το 1/� γυναίκες που εργάζονται στην μεταποιητική 

βιομηχανία.
• Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία αριθμούν το �0% του συνόλου των εργαζομένων στον 

αλιευτικό τομέα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Σχεδόν 11�.000 άτομα  εκ των οποίων: ��.�00 στην αλιεία, 1�.�00 στην μεταποίηση 
και 11.�00 στην υδατοκαλλιέργεια, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα:
Το 7�% των εργαζομένων στην αλιεία, το 1�% των εργαζομένων στη μεταποίηση και 
το 10% των εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια
Σημαντικά Προβλήματα-Προκλήσεις
• Η Αλιεία: Αύξηση του κόστους των καυσίμων, έλλειψη πληρώματος και περιο-

ρισμούς στην αλιευτική προσπάθεια και στις ποσοστώσεις
• Η Μεταποίηση: Έλλειψη πρώτων υλών, υψηλό εργατικό κόστος και ανταγωνισμό 

από εισαγωγές
• Η Υδατοκαλλιέργεια: Αύξηση ανταγωνισμού από εισαγωγές, τεχνολογική πρόοδο, 

μείωση τιμών, ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών της παράκτιας ζώνης.

ΑΛΙΕΙΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Μ. Βασιλείου

Έναρξη - Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία 
για την αλιευτική διαχείριση
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Η ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Δημιουργήθηκε για τη διαχείριση ενός κοινού πόρου, παράρτημα αρχικά της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

• Έγινε αυτόνομη το έτος 1���.
• Λόγοι απόσχισης :
– Τα ψάρια αποτελούν φυσικό , ανανεώσιμο και  μετακινούμενο πόρο
– Η εξέλιξη του τομέα

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠ

• Διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων
• Διαρθρώσεις
• Κοινή Οργάνωση Αγοράς
• Εξωτερική Πολιτική

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΠ

• Αύξηση της παραγωγικότητας
• Εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου
• Σταθεροποίηση των αγορών
• Εξασφάλιση εφοδιασμού
• Διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά
• Τήρηση των αρχών του αποκλεισμού και διακρίσεων
• Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας
• Τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της πρόληψης
• Προστασία των καταναλωτών
• Λήψη υπόψιν των στόχων της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
• Συνεκτίμηση των στόχων στον τομέα συνεργασίας και ανάπτυξης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

• Τα taCS, τα οποία κατανέμονται στα Κ-Μ. Κάθε Κ-Μ κατανέμει εν συνεχεία 
με τη σειρά του δικαιώματα στους αλιείς με διαφόρους τρόπους (ειδικές άδειες, 
ποσοστώσεις σε σκάφη κ.λ.π.)

• Οι τεχνικοί κανόνες αλιείας
• Η ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

• Την περίοδο �000-�00� δημιουργείται το ΧΜΠΑ
• Από 1-1-�007 δημιουργείται, ειδικά για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης 

της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΑ. 
• Το ΕΤΑ εστιάζει κυρίως :
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– Στην προσαρμογή του κοινοτικού στόλου
– Στην υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία εσωτερικών υδάτων και την μεταποίηση και 

εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
– Σε μέτρα συλλογικού οφέλους
– Στην αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων μέσω του 
ΕΤΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

• Στόχος της ΚΟΑ η δημιουργία κοινής αγοράς και η προσαρμογή στη ζήτηση προς 
όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών

• Συνιστώσες της ΚΟΑ:
– Κοινοί κανόνες εμπορίας για τα νωπά προϊόντα
– Ενημέρωση των καταναλωτών
– Οργανώσεις Παραγωγών
– Κανόνες εμπορίου με ΤΧ

ΕξΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Σχέσεις της ΕΕ, σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, με βασικές παραμέτρους:
– Τη συμβολή στη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της ενδυνάμωσης 

των μηχανισμών περιφερειακής συνεργασίας
– Την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες
– Τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινοτικού στόλου στα αποθέματα των ΑΟΖ 

των ΤΧ, την ενίσχυση της συνεργασίας, τις επενδύσεις στη δημιουργία και εν-
δυνάμωση της ερευνητικής ικανότητας των εταίρων χωρών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΠ ΤΟ �00� – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

• Διατήρηση των πόρων και ορθολογική διαχείριση της αλιείας
• Επιπτώσεις της πολιτικής στον τομέα της διατήρησης
• Πρόσβαση στα ύδατα και του πόρους
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• Έλεγχος και εφαρμογή
• Διεθνής Αλιεία
• Υδατοκαλλιέργεια
• Κοινωνική διάσταση της ΚΑλΠ
• Οικονομική διαχείριση της αλιείας
• Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων

Αρχές ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην ΚΑλΠ
• Η ΚΑλΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 17� ΣυνθΕΚ, με την 

επιφύλαξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων
• Η ΚΑλΠ στηρίζεται στις αρχές της πρόληψης, παρεμπόδισης, αποκατάστασης 

στην πηγή καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
• Η ΚΑλΠ αποσκοπεί στην προοδευτική εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγι-

σης
• Η Κοινότητα διατηρεί το ίδιο επίπεδο δέσμευσης προς τις περιβαλλοντικές αρχές 

τόσο σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Ανεπαρκής λήψη και εφαρμογή μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων
• Πολυπλοκότητα διαδικασίας λήψης αποφάσεων
• Η ενεργός  συμμετοχή των παραγόντων του κλάδου στη λήψη αποφάσεων ανα-

μένεται να τους καταστήσει πιο υπεύθυνους
• Το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο και οι συγκεντρωτικές δομές, βρίσκονται σε από-

σταση από τα προβλήματα (Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας)
• Πολυπλοκότητα των κανόνων, διευκρίνιση του ρόλου και της συμπληρωματικό-

τητας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο
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• Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί 
να αυξήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της ΚΑλΠ στον τομέα των 
ελέγχων

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Επαγγελματικός αλιευτικός στόλος : 17.500 σκάφη . Εξ αυτών το ��% είναι 
σκάφη με μήκος μικρότερο των 1� μέτρων

• Υδατοκαλλιέργειες : Πρώτη θέση στη ΕΕ στην παραγωγή λαβρακιού και τσιπού-
ρας με ετήσια παραγωγή 105.500 τόνους

• Μεταποίηση : ετήσια παραγωγή �0.000 τόνοι
• Απασχόληση : περίπου �0.000 άτομα εκ των οποίων �1.000 στην αλιεία, �.500 

στην υδατοκαλλιέργεια και �.500 στην μεταποίηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

• Φορέας εθνικής πολιτικής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων
– Για τις δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
– Για λοιπές δραστηριότητες : Οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες οι επιφορτισμένες 

με την έκδοση αδειών, περιβαλλοντικών όρων, εγκατάστασης και λειτουργίας 
κ.λ.π. 

ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει ποικιλία μέτρων αλιευτικής διαχείρισης τα οποία 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
• Μέτρα που περιορίζουν την αλιευτική ικανότητα, μέσω ενός συστήματος αδειών 

των αλιευτικών σκαφών, αλλά και μέσω περιορισμών στην αλιευτική ισχύ των 
σκαφών

• Μέτρα που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των αλιευτικών πόρων 
(τεχνικά μέτρα και μέτρα μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας)

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

• Μέσω του ΕΣΣΑΑΛ και του ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων για την ΚΑλΠ

• Μέσω εθνικών ενισχύσεων (Ν.����/�00�), στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Τα θέματα διατήρησης και διαχείρισης των πόρων ανήκουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ και ρυθμίζονται με Κανονισμούς. Τα Κ-Μ μπορεί να λαμβά-
νουν μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις εντός της ζώνης των 1� ναυτικών μιλίων. 
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Τα μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
του Κ-Μ

• Τα θέματα που αφορούν τις διαρθρώσεις ρυθμίζονται με Κανονισμούς, ισχύει 
όμως η αρχή της εταιρικής σχέσης, δηλαδή τα σχετικά προγράμματα εγκρίνονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Κ-Μ

• Θέματα της ΚΟΑ ρυθμίζονται με κανονισμούς , ενώ στα Κ-Μ επαφίεται η εφαρ-
μογή

• Θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και περιβαλλοντικά 
ζητήματα, ρυθμίζονται με κοινοτικές οδηγίες

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Μη προγραμματισμένη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λόγω μη θε-
σμοθέτησης περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης

• Η εθνική αλιευτική νομοθεσία προτείνεται και εφαρμόζεται από διαφόρους 
φορείς της ελληνικής διοίκησης κατά τις αρμοδιότητες του καθενός, χωρίς να 
υπάρχει η απαιτούμενη κωδικοποίηση

• Πολυδιάσπαση και περιχαράκωση αρμοδιοτήτων και κατακερματισμός υπηρε-
σιών, φαινόμενο που έχει επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά 
σε ότι αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου

• Έλλειμμα ανταπόκρισης στον τομέα ελέγχων
• Μη πλήρης εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας
• Το βασικό πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη ομαδικής και οριζόντιας συνερ-

γασίας ενδο- και διυπηρεσιακής του ανθρώπινου δυναμικού των συναρμόδιων 
υπηρεσιών

•  Συνακόλουθα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική είναι επιβεβλημένη η διαμόρφωση 
και ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της αλιευτικής 
πολιτικής

• Τέλος, σημαντικός παράγοντας ο ρόλος των «Χρηστών» κατά το πρότυπο της 
αναμορφωμένης ΚΑΛΠ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παγκοσμίως περισσότερα από το �0% των θαλασσίων ιχθυοπληθυσμών βρί-
σκεται σε κατάσταση σχετικής υπεραλίευσης, ενώ το �5% βρίσκεται σε 
κατάσταση πλήρους υπεραλίευσης, υπό κατάρρευση ή υπό επανάκτηση. 

Τις τελευταίες δεκαετίες εξ αιτίας της υψηλής αλιευτικής δραστηριότητας πολλά 
ιχθυοαποθέματα έχουν καταρρεύσει, ενώ τα νέα ιχθυοαποθέματα που ανακαλύ-
πτονται δεν  μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα υπεραλιευόμενα. Μέχρι 
σήμερα, ακόμα και χώρες που καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια στην αλιευτική 
διαχείριση δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν την υπεραλίευση πολλών ιχθυο-
πληθυσμών τους.
Η αλιεία επηρεάζει επίσης και ιχθυοπληθυσμούς που δεν είναι κύριοι στόχοι της. 
Πολλά είδη αλιευόνται ευκαιριακά ως παρεπίπτοντα, απορριπτομενα ή από την 
αλιεία των διχτυών φαντασμάτων. Η συνολική ποσότητα των παρεπιπτόντων και 
απορριπτομένων ειδών ανάμεσα στο 1��� και 1��0 εκτιμάται στο 1/� της συνολι-
κής αλιευτικής παγκόσμιας παραγωγής, προκαλώντας οικολογικές επιπτώσεις στη 
θνησιμότητα των ειδών αυτών και αναγάγοντάς την ως ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα της σύγχρονης αλιευτικής διαχείρισης.
Είναι αποδεκτό σήμερα ότι η υγιής αλιευτική διαχείριση εξαρτάται από τα στοιχεία 
και την επιστημονική γνώση, ενώ η επιστημονική συμβουλή, η οποία στηρίζει το 
σύνολο των διεθνών διαχειριστικών μέτρων, είναι βασική προυπόθεση για την αλι-
ευτική διαχείριση σύμφωνα με την ΚΑλΠ. Τα διαχειριστικά μέτρα γίνονται όλο και 
περισσότερο σύνθετα και αναγκαία, όσο τα ιχθυοαποθέματα απειλούνται από την 
υπεραλίευση, ρύπανση, κλιματικές αλλαγές και άλλες αντικρουόμενες χρήσεις της 
θάλασσας και των ωκεανών.  

ΑΛΙΕΙΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κ.Παπακωνσταντίνου

Σύγχρονες προσεγγίσεις 
στην Αλιευτική Διαχείριση: Νέοι τρόποι 
επίτευξης της αειφορίας των βιολογικών πόρων
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Η αναθεωρημένη ΚΑλΠ (�00�) επικεντρώνει την πολιτική της στη προστασία των 
αλιευτικών πόρων. Αυτό είναι και το κρίσημο σημείο της, λαμβανομένου υπόψη ότι 
η αναμόρφωση αυτή στοχεύει σε μία καθαρή περιβαλλοντική, οικονομική και κοι-
νωνική αειφορία ως βασική προυπόθεση της νέας ΚαλΠ, αναδεικνύοντας τέσσερεις 
νέους στόχους, ή αλλαγές της διαχειριστικής προσέγγισης.
Πρώτο, η ΕΕ υποσχέθηκε να ακολουθήσει μία μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη 
διαχείριση των κοινοτικών ιχθυοαποθεμάτων. Μεσοπρόθεσμες αποφάσεις σε ετήσια 
βάση σιγά-σιγά αντικαθίστανται από πολυετή σχέδια ανάκτησης για εκείνους τους 
ιχθυοπληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο κατάρρευσης, λαμβανομένου υπόψη 
ότι τα πολυετή διαχειριστικά σχέδια αποδείχθηκαν καταλληλότερα. Η αλλαγή αυτή 
δεν είναι μόνο μία σημαντική διαφοροποίηση από την πρακτική της κοινοτικής αλι-
ευτικής διαχείρισης των τελευταίων είκοση ετών, αλλά αντιπροσωπεύει συγχρόνως  
μία αλλαγή στο είδος των ερωτήσεων που απευθύνει στους επιστήμονες.
Δεύτερο, εφόσον οι ποσοστώσεις και οι αναλογίες για τα βιομηχανικά ιχθυοαπο-
θέματα παραμένουν ένα βασικό στοιχείο της προστατευτικής πολιτικής της ΕΕ, η 
αδυναμία ανταπόκρισης σ’αυτό το διαχειριστικό εργαλείο προφανώς αποδίδεται 
στη σύνθεση των βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε 
η ανάγκη νέων εργαλείων διαχείρισης. Περισσότερα διαχειριστικά εργαλεία στην 
αλιεία, όπως διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας, θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές, ΤΥ και νέοι τύποι τεχνικών μέτρων θα αυξήσουν τις απαιτήσεις για έρευνα 
και ανάλυση.
Τρίτο, η ΕΕ υποσχέθηκε να εφαρμόσει την βασιζόμενη στο οικοσύστημα αλιευτική 
διαχείριση (Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Αλιεία) και αυτό έχει επισημανθεί ως 
μία προτεραιότητα της νέας ΚΑλΠ. Οι στόχοι της ΕΕ είναι να εγκατασταθεί σιγά 
σιγά ένα διαχειριστικό σύστημα όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες  θα λαμβάνουν 
χώρα με ένα τρόπο που να είναι συμβατός  με την αειφόρο προστασία του συνόλου 
του θαλασσίου οικοσυστήματος. Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού θα είναι μια 
μακρύς, σύνθετος και ίσως πολύ δαπανηρή διαδικασία, έτσι ώστε η εφαρμογή του 
να είναι ένας μακροχρόνιος στόχος που θα επιτευχθεί στα επόμενα χρόνια.
Τέταρτο,  η αλιευτική διαχείριση και η αλιευτική επιστήμη θα πρέπει να πάρει  σήμε-
ρα περισσότερο σοβαρά τον ρόλο των απασχολουμένων στην αλιεία (stakeholders) 
σε όλα τα θέματα της αλιευτικής προστασίας και διαχείρισης. Μεγαλύτερη συμ-
μετοχή στην ανάπτυξη των πολιτικών των απασχολουμένων στην αλιεία είναι ένας 
από τους βασικούς στόχους της νέας ΚΑλΠ.  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η νέα χιλιετία εισήλθε με μία γόνιμη πολιτική  δέσμευση όσον αφορά την «Προσέγ-
γιση του Οικοσυστήματος» στην αλιευτική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτής της δέ-
σμευσης εντάσσονται η Διακήρυξη του Bergen (�001), η Διακήρυξη του reykjavik 



�7 

(FaO, �00�), WSSD (Ηνωμένα Έθνη, �00�), Canada’s Oceans act (Κυβέρνηση 
του Καναδά, 1��7), uS Commission on Ocean Policy (�00�), Κυβέρνηση της Αυ-
στραλίας (�00�), Ευρωπαϊκή Ένωση-Κοινή Αλιευτική Πολιτική (EC, �00�), Ευρω-
παϊκή ‘Ενωση-Θαλάσσια Στρατηγική (EC, �00�). Αυτές οι αποφάσεις εγκρίθηκαν, 
μολονότι η επιστημονική κοινότητα δεν ήταν βέβαιη για το τι ακριβώς σήμαιναν, ενώ 
συγχρόνως δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποιά  νέα μέτρα πρέπει να εφαρμοσθούν για 
να ισχύσει η προσέγγιση της διαχείρισης του οικοσυστήματος. Τα τελευταία χρόνια 
καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για να γίνει αποδεκτό ότι η «προσέγγιση 
του οικοσυστήματος» είναι μία εξέλιξη στη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριο-
τήτων στη θάλασσα και όχι μία επανάσταση. Ανεξάρτητα εάν αυτό αποτελεί εξέλιξη 
ή επανάσταση, η μετακίνηση στη «προσέγγιση του οικοσυστήματος» θα προσδώσει 
μία κινητήριο δύναμη για την αναθεώρηση του ρόλου πολλών επιστημονικών φορέ-
ων στην υποστήριξη διαχειριστικών πολιτικών και αποφάσεων στην προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και στη χρήση της θάλασσας από τον άνθρωπο.
Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές διαφωνίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
οι οποίες δεν αφορούν τις πιθανες λύσεις του προβλήματος, αλλά με ποιό τρό-
πο θα επιτευχθεί η επίλυσή του. Ο τύπος της Διαχείρισης του Οικοσυστήματος 
που υποστηρίζει μια ομάδα επικεντρώνεται στο οικοσύστημα του οποίου τα ψάρια 
αποτελούν μέρος και βασίζεται σε έναν δυναμικό κεντρικό διοικητικό έλεγχο. Η 
άλλη ομάδα πιστεύει ότι χρειάζεται ένας τύπος Διαχείρισης του Οικοσυστήματος 
που ενισχύει τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των ψαριών/πληθυσμών, ψαράδων και 
διοικητικών κανονισμών/ αποφάσεων και διαφοροποιείται από την προηγούμενη 
άποψη, στη συμμετοχή όλων των παραπάνω ομάδων στη διαχείριση, καλύπτοντας 
συγχρόνως την ευρύτερη κοινότητα των απασχολουμένων στην αλιεία.    
Τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας αλιευτικής διαχείρισης τα οποία χρησιμοποι-
ούνται από τις περισσότερες αλιείες στις αναπτυγμένες χώρες και στους διεθνείς 
οργανισμούς χρησιμοποιούν (α) μονο-ειδικά μοντέλα για να υπολογίσουν το ΜSY 
για κάθε ιχθυοπληθυσμό, (β) πολιτική/διοικητική οργάνωση για να ορίσουν τους 
κανονισμούς και τα τεχνικά μέτρα για τον καθρισμό του επιτρεπόμενου χρόνου 
αλιείας, των περιοχών χρήσης των διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων και των 
ορίων της αλιευτικής παραγωγής που εμπλέκουν την κατανομή των χρηστών και 
της διαχείρισης, κλπ, (γ) κανονισμολι που εφαρμόζονται σε μεγάλες γεωγραφικές 
κλίμακες, (δ) κεντρική διαχειριστική δομή που αποτελείται από επιστήμονες, διαχει-
ριστές και εκείνους που παρακολουθούν την υλοποίηση των αποφάσεων με κόστος 
που πληρώνεται από τις κυβερνήσεις, και (ε) εμπλοκή των απασχολουμένων στην 
αλιεία. Η άποψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα και περισσότερους κανο-
νισμούς από την κεντρική κυβέρνηση δεν είναι πλήρως αποδεκτή σήμερα, ενώ θα 
πρέπει επίσης να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι περισσότεροι ιχθυοπληθυσμοί, 
σε παγκόσμια κλίμακα διαχειρίζονται με ένα σύνθετο σύστημα.  
Βασικό στοιχείο των νέων προτεινομένων προσεγγίσεων είναι η μετακίνηση από τη 
συμβατή μονοειδική αλιευτική διαχείριση στη διαχείριση που βασίζεται στο «οικο-
σύστημα». Οι εξειδικευμένες λύσεις οι οποίες αναδύονται από τις απόψεις αυτές 
περιλαμβάνουν περιορισμό (α) των ενισχύσεων για νέο αλιευτικό στόλο, (β) της 
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αλιευτικής θνησιμότητας των ειδών στόχων και  (γ) των καταστροφικών αλιευτι-
κών τεχνικών, ενώ συγχρόνως πριλαμβάνουν αύξηση της έκτασης των Θαλασσίων 
Προστατευομένων Περιοχών  (ΜΡΑ) η οποία θα καταλαμβάνει το �0-�0% της 
παγκοσμίας αλιευόμενης έκτασης. Αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν μια ενισχυμένη 
κεντρική διοικητική αρχή και για τον λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθούν 
στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

Η Οικολογική προσέγγιση στην αλιεία είναι ένας τύπος διαχείρισης που είναι γε-
ωγραφικά ορισμένος, προσαρμοσμένος στη μεταβλητότητα του οικοσυστήματος, 
λαμβάνει υπόψη του τη γνώση του οικοσυστήματος, την αβεβαιότητά του, τις πολ-
λαπλές εξωτερικές επιδράσεις του και αγωνίζεται να εξισορροπήσει διαφορετικούς 
κοινωνικούς στόχους. Διάφοροι όροι έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για να 
αποτυπώσουν τον παραπάνω ορισμό, τελικά έχει καθιερωθεί ο όρος «Οικολογική 
Προσέγγιση στην Αλιεία». Αυτό στο οποίο η Οικολογική Προσέγγιση στην Αλιεία 
αναφέρεται είναι μία προσέγγιση ή διαδικασία η οποία σαφώς λαμβάνει υπόψη της 
το σύνολο των διαδικασιών του οικοσυστήματος στη μορφοποίηση των διαχειριστι-
κών της μέτρων.  

Π ο ι α  β α σ ι κ ά  ζ η τ ή μ α τ α  θ α  ε π ι λ υ θ ο ύ ν 
α π ό  τ η ν  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή  Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  σ τ η ν  Α λ ι ε ί α

Η ενσωμάτωση της Οικολογικής Προσέγγισης στην Αλιεία στην αλιευτική διαχείριση 
περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός σημαντικού αριθμού παραμέτρων ή δεικτών, που 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και οι οποίες δεν υπολογίζονται στα τρέχοντα διαχει-
ριστικά συστήματα της αλιείας. Η προσέγγιση που βασίζεται στα οικοσυστήματα 
θα λειτουργήσει ως μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων που προέρχονται από την 
μονο-ειδική προσέγγιση και από την ολοκλήρωση των γνώσεων της βιολογίας, ωκε-
ανογραφίας, οικονομικών και άλλων κοινωνικών και νομικών επιστημών.
�.1.1.Παρεπίπτοντα είδη και η αλιευτική αλληλοεπίδρασή τους στο οικοσύστημα
Τα παρεπίπτοντα είδη και η αλιευτική αλληλοεπίδρασή τους στο οικοσύστημα πε-
ριλαμβάνει την εκτίμηση της θνησιμότητας των μη ειδών στόχων της αλιείας, που 
λαμβάνει χώρα όταν διαφορετικές αλιευτικές τεχνικές στοχεύουν στον ίδιο είδος 
στόχο. Τα απορριπτόμενα είδη εντάσσονται, συνήθως, στη μονοειδική εκτίμηση των 
ιχθυοαποθεμάτων και εφόσον, βέβαια, υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα.

Έ μ ε σ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  δ ι α κ ύ μ α ν σ η ς  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ο υ  ο ι -
κ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  

Μία σημαντική ομάδα εμέσων αποτελεσμάτων της διακύμανσης της παραγωγής 
του οικοσυστήματος περιλαμβάνει τις μεταβολές των διατροφικών σχέσεων και τη 
ροή ενέργειας ανάμεσα στα τροφικά επίπεδα. Αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να 
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προκύψουν εαν η αλιεία μεταβάλλει την ισορροπία θηρευτών και της λείας τους.  

Α λ λ η λ ο ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν 
κ α ι  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  π α ρ α μ έ τ ρ ω ν  τ ο υ  ο ι κ ο σο σ τ ή μ α τ ο ς

Οι περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις είναι ένας σημαντικός συντελεστής ο οποί-
ος έχει μεγάλη συμμετοχή στην αντοχή και στην παραγωγικότητα των θαλασσίων 
οικοσυστημάτων. Περιβαλλοντικοί παράμετροι (π.χ. θερμοκρασία και άλλοι ωκε-
ανογραφικοί παράμετροι) επιδρούν μακροπρόθεσμα στην αφθονία των ειδών, στη 
στρατολόγηση κλπ., επιφέρουν τοπικές αστάθειες ή μετακινήσεις, ενώ τροφικές 
αλλαγές μπορεί να λαμβάνουν χώρα εξ αιτίας αιφνιδίων σημαντικών περιβαλλο-
ντικών αλλαγών ή ως αποτέλεσμα των επιφερομένων αλλαγών της παραγωγής των 
βιοκοινωνιών.  

Ο ι  Θ α λ ά σ σ ι ε ς  Π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ε ς  Π ε ρ ι ο χ έ ς  ε ί ν α ι  σ υ ν ώ ν υ μ μ α 
μ ε  τ η ν  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή   Π ρ ο σ έ γ γ γ ι σ η  σ τ η ν  Α λ ι ε ί α ?

Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΜΡΑ) και η Οικολογική Προσέγγιση 
στην Αλιεία συχνά αναφέρονται ως συνώνυμα. Στην πραγματικότητα, όμως, οι 
ΜΡΑ, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια, είναι μόνο ένα δι-
αχειριστικό εργαλείο το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στην μονοειδική διαχειριστική 
προσέγγιση της αλιείας, όσο και στην οικολογική προσέγγισή της. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι ΜΡΑ, αλλά και οι άλλες κλειστές περιοχές ή τεχνιτές κατασκευές, 
όπως οι Τ.Υ., έχουν χρησιμοποιηθεί για να (α) ελέξουν την αλιευτική θνησιμότητα 
των ειδών στόχων, (β) περιορίσουν τα παρεπίπτοντα και τα απορριπτόμενα είδη και 
(γ) προστατεύσουν την καταστροφή των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας.
5. Χρήση δεικτών στην αλιευτική διαχείριση του Οικουστήματος. 
Η ανασκόπιση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους δείκτες που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν στην αλιευτική διαχείριση, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός 
τους που διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους γιατί περιγράφει διαφορετικές παρά-
μετρες ή ομάδες παραμέτρων του οικοσυστήματος. Συγχρόνως κάθε μία από τις 
παράμετρες αυτές μπορεί να αναφέρεται σ’ ένα ειδικό τύπο πληροφοριών και να 
δίνει απάντηση σε μια ειδική ερώτηση.  
Με στόχο την αξιοποίηση του ολιστικού πλαισίου της διαχείρισης του οικοσυστήμα-
τος και/ή την προστασία του, είναι απαραίτητο να οργανωθεί ένα περιεκτικό σύνολο 
από δείκτες οι οποίοι θα καλύπτουν επαρκώς τη δομή και λειτουργία του συνόλου 
του οικοσυστήματος και των επί μέρους συνθετικών στοιχείων του σε διαφορετικά 
επίπεδα. Απόλυτες τιμές και τάσεις δεικτών καθορίζονται συλλέγοντας και αναλύ-
οντας δεδομένα. Υπάρχουν δείκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν άμεση εφαρμογή και 
επιλέγονται αφενός γιατί μπορεί να βοηθήσουν τους διαχειριστές της αλιευτικής 
προσπάθειας για να επιτύχουν αειφορία και αφετέρου γιατί έχει αποδειχθεί από 
προηγούμενες εργασίες ότι είναι καλοί δείκτες που μπορούν να εφαρμοσθούν στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία.
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Ο  ρ ό λ ο ς  τ ω ν  δ ε ι κ τ ώ ν  σ τ η ν  α λ ι ε υ τ ι κ ή  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην αλιεία είναι μετρήσεις, σημεία ή ενδείξεις 
ενός φαινομένου, οι οποίοι μπορούν να υποστηριζουν την περιβαλοντική διαδικα-
σία ολοκλήρωσής του και μπορεί να χρησιμοποιηθούν: (α) να περιγράφουν την 
πίεση (αλιευτική προσπάθεια, αλιευτική θνησιμότητα, συχνότητα κατανομής κλπ) 
που επιδρά στο περιβάλλον, στην κατάσταση του περιβάλλοντος (αφθονία και 
κατάσταση του πληθυσμού κλπ) και στην ανταπόκριση των διαχειριστών, (β) να 
υποστηρίζουν διαχειριστικές αποφάσεις, και (γ) να ανιχνεύουν την πρόοδο γύρω 
από την περιβαλλοντική ολοκλήρωση.
Σήμερα υποστηρίζεται ότι δύο βασικοί τύποι δεικτών χρειάζονται για να υποστη-
ρίξουν την περιβαλλοντική διαδικασία της αλιείας, δείκτες που περιγράφουν τη 
κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος και δείκτες που περιγράφουν την πίεση 
που επηρέαζει την κατάστασή του. Η πίεση μπορεί να είναι ανθρωπογενής (αλιεία) 
ή περιβαλλοντική (άμεσα ή έμεσα επηρεαζόμενη από ανθρωπογενείς πράξεις).  . 

Δ ε ί κ τ ε ς  Κα τ ά σ τ α σ η ς

Με σκοπό την υλοποίηση αυτού του στόχου διακρίνουμε διαφορές ανάμεσα στις 
δομές και στις διαδικασίες οργάνωσης του οικοσυστήματος. Με βάση τα παραπάνω 
μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω Δείκτες Κατάστασης για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες
1. Αφθονία αλιευομένων θαλασσίων θηλαστικών, θαλασσίων πτηνών και ερπετών, 

αφθονία από μεγάλα αλιευόμενα είδη (π.χ. ελασμοβράγχια και ράγιες)  
�. Μέσο μήκος και μέσο μέγιστο μήκος ψαριών, στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου 

εύρους μεγεθών που αλιεύονται κατά τις δειγματοληψίες των βενθοπελαγικών 
ψαριών με μηχανότρατα.

�. Ποσοστό των αλιευομένων προστατευομένων οικοσυστημάτων σε σχέση με τη 
συνολική έκτασή τους.

�. Ηλικία και μέγεθος γονιμότητας των διαφόρων ειδών του οικοσυστήματος.

Δ ε ί κ τ ε ς  Π ί ε σ η ς

Οι δείκτες Πίεσης περιγράφουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως αλιεία, υδα-
τοκαλλιέργειες ή απορρίψεις ρυπαντών οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την αλιεία 
και το περιβάλλον γενικότερα. Μέχρι σήμερα πολύ λίγη προσπάθεια έχει καταβλη-
θεί στον καθορισμό των Δεικών Πίεσης της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.   
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω Δείκτες Πίεσης 
για τις αλιευτικές δραστηριότητες.
1. Αριθμός αλιευτικών σκαφών
�. Συνολική μηχανική ισχύς  (hp) 
�. Αλιευτική προσπάθεια. Αυτό μπορεί να εκφρασθεί με τη χρήση διαφόρων δει-

κτών για τις αλιευτικές δραστηριότητες π.χ. ημέρες ή ώρες στη θάλασσα
�. Συχνότητα με την οποία αλιεύεται μια περιοχή
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5. Το ποσοστό που αλιεύεται μια περιοχή στην οποία δρουν συρρόμενα 
�. Εργαλεία με ειδική συχνότητα. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε χωρική μι-

κροκατανομή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
7. Συνολικό αλίευμα ή αλίευμα ανά είδος
�. Συνολικές εκφορτώσεις ή εκφορτώσεις ανά είδος
�. Συνολικά απορριπτόμενα ή απορριπτόμενα ανά είδος, παρεπίπτοντα είδη.  
10. Συνολική προκαλούμενη ή η άμεση θνησιμότητα στα προστατευόμενα είδη. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ιδέα της διαχείρισης ή προστασίας των θαλασσίων πόρων με την απαγόρευση 
εξειδικευμένων η μη τεχνικών μέτρων αλιείας τους σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξ αιτίας της αντίληψης ότι οι διαχειριστικές πρακτικές 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτές 
οι κλειστές περιοχές έχουν προσδιορισθεί ποικιλοτρόπως ως θαλάσσιες έρημες πε-
ριοχές, εθνικά θαλάσσια άσυλα, θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιες προστατευόμενενες 
περιοχές, ζώνες μη-αλιείας, θαλάσσιες προφυλαγμένες περιοχές και επιστημονικές 
περιοχές αναφοράς. Η ερμηνεία αυτών των όρων δεν έχει ορισθεί ξεκάθαρα μέχρι 
σήμερα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «θαλάσσια προστατευόμενη 
περιοχή» ως ένα γενικό προσδιορισμό μιας γεωγραφικής περιοχής κλειστής στην 
αλιεία. 
Το επίπεδο των απαγορεύσεων που αποφασίζονται ή προτείνονται για τη διαχείριση 
των προστατευομένων περιοχών ποικίλλει από εποχιακές απαγορεύσεις της αλιείας 
ενός είδους, μέχρι συνολική απαγόρευση της αλιείας ή διαφορετικών αλιευτικών ερ-
γαλείων. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής οι απαγορεύσεις επεκτείνονται σ’ ένα ευρύ 
φάσμα οργανισμών που μπορεί να περιλάβει φύκη, καρκινοειδή, βενθοπελαγικά ή 
μικρά πελαγικά είδη θαλασσίων ψαριών, κλπ.  Ο εμπλουτισμός του καταλόγου αυτού 
ενισχύεται από τις αναφορές ότι πολλά είδη βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένης 
ή ολιγότερης υπεραλίευσης.
Θαλάσσιες προστευόμενες περιοχές που απαντούν νεαρά άτομα, αναπαραγωγικά 
πεδία ή απαγορευμένες περιοχές στην αλιεία με στόχο την αποικοδόμηση  αλιευμέ-
νων ή περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, αποτελούν εργαλεία  της αλιευ-
τικής διαχέιρισης από πολλά χρόνια. Ο καθορισμός προστατευομένων στην αλιεία 
ζωνών και ειδικότερα δικτύων τέτοιων ζωνών, δεν έλαβε την κατάλληλη σημασία 
μέχρι σήμερα, παρόλο τη δυνατότητα που έχουν αυτές οι ζώνες στην καλλιτέρευ-
ση της κατάστασης των ιχθυοαποθεματων και στην ενίσχυση της αλιείας και της 
αλιευτικής διαχείρισης.

Ο ι  σ τ ό χ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ ο μ έ ν ω ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν 
ω ς  δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ό  ε ρ γ α λ ε ί ο

Για να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι προαστευόμενες περιοχές ως δια-
χειριστικό εργαλείο στη θαλάσσια αλιεία, αλλά και στη γενικότερη διαχείριση του 
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οικοσυστήματος, είναι ανάγκη προκαθορισθούν οι γενικές αρχές  λειτουργίας τους. 
Οι βασικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: 
• Να ορίζονται και να περιγράφονται από την αρχή καθαρά οι στόχοι που εξυπη-

ρετεί κάθε προστατευόμενη περιοχή
• Να εξειδικεύονται με σαφήνεια οι στόχοι, σκοποί και προσδοκίες που θα πρέπει 

να εξυπηρετήσουν οι προστευόμενες περιοχές.  
• Να καθορίζονται  με ακρίβεια τα είδη, οι βιοκοινωνίες και τα οικοσυστήματα 

που καλούνται να προστατευθούν
• Να καθορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος τους και η συμβολή εκάστης προστατευ-

ομένης ζώνης στο δίκτυο των προαστευομένων ζωνών.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς 
τ ω ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ ο μ έ ν ω ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν

Η κοινωνική στάση, το οικονομικό ενδιαφέρον, οι θεσμικές δομές και οι πολιτικές  
επιλογές πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητες για να οργανωθούν οι  προστατευό-
μενες περιοχές και να δουλέψουν αποδοτικά. Η δυνατότητα της προστατευόμενης 
περιοχής να δρα ως επιτυχημένο διαχειριστικό εργαλείο είναι περιορισμένη εαν 
δεν ληφθούν υπόψη οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα αξιολογούν και χρησι-
μοποιούν τους βιολογικούς πόρους που συδέονται με τη προστατευμένη περιοχή. 
Αυτό οφείλεται γιατί οι αλιείς συχνά αντιδρούν στην εγκατάσταση των θαλασσίων 
προστατευμένων περιοχών ή άλλων μέτρων προστασίας τους τα οποία περιορίζουν 
τις  ανθρωπογενείς δράσεις π.χ. αλιεία. Μέρος αυτής της αντίδρασης οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι στόχοι και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της χρήσης των 
θαλασσίων προστατευομένων περιοχών συχνά δεν είναι άμεσα ευκρινή και κατανο-
ητά από τους χρήστες ότι ενισχύουν την προστασία των περιοχών αυτών, έτσι ώστε 
να αντιδρούν στην εφαρμογή τους.        
Η εφαρμογή των προτεινομένων απαγορεύσεων μπορεί να επιβραδύνει την υλοποί-
ηση της εγκατάστσης των προστατευομένων περιοχών μη-αλιείας ή δικτύων τέτοιων 
περιοχών. Οι ψαράδες συνήθως αντιδρούν στην ίδρυση προστατευομένων περιοχών 
οι οποίες περιορίζουν την αλιεία και συνήθως παραθέτουν ελλείψεις αποδείξεων 
για να υποστηρίζουν τις απόψεις τους, παρά τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι 
προστατευόμενες περιοχές. Επίσης η εγκυρότητα των αποδείξεων αυτών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να ενισχύσει την αλιεία μόνο ορισμένων 
περιπτώσεων (π.χ. αλιεία μεταναστευτικών ψαριών, υποστήριξη της αλιείας από 
τους ιθαγενείς με τη χρήση παραδοσιακών ή αντίστοιχων εργαλείων), όπου δηλαδή 
μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτές οι αλιευτικές δραστηριότητες δεν θα παρεμποδίσουν 
την λειτουργία των προστατευομένων περιοχών από τους αρχικούς σκοπούς που 
κατασκευάσθηκαν.               

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ

Οι τεχνητοί ύφαλοι (ΤΥ) είναι βυθισμένες στη θάλασσα τεχνητές κατασκευές,  φυ-
σικοί ογκόλιθοι (βράχοι κλπ),  και αντικείμενα ή σύνολο αντικειμένων, τα οποία 
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ενισχύουν τεχνολογικο-οικολογικούς μηχανισμούς ή δράσεις περιβαλλοντικής μη-
χανικής, στοχεύοντας στην αύξηση της αλιευτικής παραγωγής. Εκτός των ΤΥ που 
εδραιώνονται στον βυθό, υπάρχουν και άλλες κατασκευές που είναι μετέωρες στη 
θαλάσσια στήλη (πλεξίδες για μυδοκαλλιέργειες) ή επιπλέουν στην επιφάνεια της 
θάλασσας (FaD).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι τεχνητοί ύφαλοι (ΤΥ) φαίνεται να έχουν διάφορες 
λειτουργίες, όπως αύξηση της βιοιποικιλότητας και προφύλαξη από την αλιεία της 
μηχανότρατας. Εκτός όμως αυτών των λειτουργιών είναι σε θέση να  προκαλέσουν 
διαδοχικά βιολογικά φαινόμενα όπως, ελάττωση της θνησιμότητας των αυγών και 
των νεαρών σταδίων,  κατασκευή φωλεών ή καταφυγίων για είδη που δεν κάνουν με-
γάλες μετακινήσεις, προσέλκυση και ενίσχυση των κοπαδιών των πελαγικών ψαριών 
που στον ύφαλο βρίσκουν τροφή, ενεργειακή ανακύκλωση με παραγωγή βιομάζας 
προσκολλημένων στον ύφαλο οργανισμών και τέλος προστασία της βιοκοινωνίας.   

Κ ρ ι τ ή ρ ι α  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ω ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  Τ Υ

Επειδή όλο το μήκος της ακτής δεν είναι δυνατό να είναι κατάλληλο για την εγκατά-
σταση του ΤΥ, είναι απαραίτητο να επιλεγεί προσεκτικά η κατάλληλη περιοχή στην 
οποία θα πρέπει να λάβουν χώρα ορισμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα ενισχύσουν  
μια συγκεκριμένη διαχείριση  για τους διάφορους χρήστες του ΤΥ και ιδιαίτερα τους 
ψαράδες. Για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης των ΤΥ είναι απαραίτητο να 
αποφεύγονται οι διάδρομοι διέλευσης των πλοίων ή οι περιοχές που ήδη χρησιμο-
ποιούνται από την αλιεία της μηχανότρατας. Ανάμεσα στα σπουδαιότερα κριτήρια 
που αναφέρονται στην επιλογή της θέσης του ΤΥ είναι ο τύπος του υποστρώματος, 
το βάθος, ορισμένες φυσικο-χημικές παράμετρες, η γειτνίαση με φυσικούς υφάλους, 
η προφύλαξη ορισμένων ζωνών από την υπεραλίευση κλπ.

Τ ι  π ρ έ πε ι  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ι α  μ ελ έ τ η  κ α τ α σ κ ε υ ή ς 
κ α ι  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  Τ Υ

Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία ενός ΤΥ επιβάλλεται όπως ο σχεδια-
σμός του να βασίζεται στις βιολογικές, οικονομικές και μηχανικές απαιτήσεις του, 
έτσι ώστε το προτεινόμενο σύστημα να μεγιστοποιεί  την αποδοτικότητά του, εκ-
πληρώνοντας συγχρόνως τους σκοπούς της κατασκευής του. Η μεγιστοποίηση της 
αφθονίας του πληθυσμού ενός είδους ή της βιοποικιλότητας είναι η επιβεβαίωση 
ότι ο ΤΥ σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των είδών ή των ενδιαι-
τημάτων που ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε.
Εκτός από την ανάπτυξη της βιολογικής διάστασής του, ο ΤΥ πρέπει να είναι 
σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, που να διευκολύνει την ανάπτυξη του τουρισμού, 
ενισχύοντας π.χ. την ερασιτεχνική αλιεία.

Ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  Τ Υ  σ τ ην  α λ ι ε ί α

Οι ΤΥ αφενός ενισχύουν την προσέλκυση των ψαριών, αφετέρου μπορούν να σχε-
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διασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν την αλιεία της μηχανότρατας και να 
αυξήσουν την αλιευτική παραγωγή των παρακτίων αλιέων. Η δράση της μηχανό-
τρατας σε μία περιοχή, έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της αλιείας των στατικών 
διχτυών και την αύξηση της απασχόλησης των παράκτιων αλιέων που ασχολούνται 
με διάφορες μορφές παράκτιας αλιείας.  
Εγκαθιστώντας ένα ΤΥ συνήθως επιταχύνεται η διαδικασία προσέλκυσης των ψα-
ριών προς αυτούς τους σχηματισμούς, ενισχύοντας συγχρόνως τη δυνατότητα υπε-
ραλίευσής τους από τους παράκτιους ή ερασιτέχνες ψαράδες, εφόσον δεν ληφθούν 
τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα. Ένας τέτοιος υπολογισμός, λοιπόν, απαιτεί την 
κατανόηση του συνόλου των βιοοικονομικών παραμέτρων του προγράμματος του 
ΤΥ, δηλαδή την εκτίμηση του κόστους και των κερδών από την κατασκευή, εποίκιση, 
διαχείριση και λειτουργία του. 

Τ α  υ λ ι κ ά  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή 
τ ω ν  τ ε χ ν η τ ώ ν  υ φ ά λ ω ν 

Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες βρίσκονται στην πρωτοπορία της έρευνας που αναφέρε-
ται στη μελέτη των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ΤΥ.  
Η χρήση του τσιμέντου και των σιδηροκατασκευών έχει γίνει περισσότερο αποδεκτή 
από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές ΤΥ.  
Η χρήση των ελαστικών στην κατασκευή των ΤΥ έχει προκαλέσει πολλές συζητή-
σεις κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις. Στην 
Ευρώπη τα ελαστικά θεωρούνται ως μεταφορείς τοξικών χημικών ουσιών κατά την 
παραμονή τους στη θάλασσα και για τον λόγο αυτό δεν αντιμετωπίζεται ευνοϊκά η 
κατασκευή ΤΥ από αυτά. 
Τα ναυάγια προτείνονται συχνά ως ΤΥ και όπου χρησιμοποιούνται σχετίζονται με 
την ανάπτυξη του τουρισμού, ενισχύοντας τις καταδύσεις. Δεν έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα έρευνες σε βάθος όσον αφορά τη ρύπανση που προκαλούν τα κήτη των 
ναυαγίων.

Π ό σο  μ ε γ ά λ ο ς  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ί ν α ι  έ ν α ς  Τ Υ 

Η έκταση ενός ΤΥ μπορεί να καθορισθεί τόσο σε απόλυτο όσο και σε σχετικό μέγε-
θος. Σε απόλυτο μέγεθος σημαίνει ότι πρέπει να υπολογιστεί η έκταση, ο όγκος, το 
εκτόπισμα, η παραγωγικότητα κλπ, ενώ σε σχετικό μέγεθος πρέπει να καθορισθεί 
ο τρόπος διαχείρισης της αλιευτικής παραγωγής του ΤΥ  ώστε να αλιεύεται  ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής παραγωγής ή βιομάζας του.  

Π ω ς  α ξ ι ο λ ο γ ε ί τ α ι  η  α λ ι ε υ τ ι κ ή  χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  Τ Υ 
κ α ι  π ω ς  α π ο τ ι μ ά τ α ι  η  α λ ι ε υ τ ι κ ή  τ ο υ  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α

Όταν κατασκευάζεται ένας ΤΥ με σκοπό την ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας, οι 
σχεδιαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα δύο βασικά προβλήματα:
• Σε πόσο χρονικό διάστημα μετά τη κατασκευή του, ο ΤΥ θα αρχίσει να αλιεύεται.
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• Ποια είναι η μέγιστη αλιευτική προσπάθεια και η αντίστοιχη αειφόρος παραγωγή 
που ο ΤΥ δύναται  να παράγει.

Αμφότερα τα παραπάνω ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν εκ των προτέρων 
σε περιοχές που δεν έχουν κατασκευασθεί ΤΥ στο παρελθόν, παρά μόνο στην δεύ-
τερη φάση της κατασκευής του, που συμπίπτει με τη περίοδο της επιστημονικής/ 
τεχνικής παρακολούθησης του ΤΥ.  Όσο δε αφορά την αλιευτική παραγωγή την 
οποία μπορεί να παράγει ένας ΤΥ, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, διότι αυτή εξαρ-
τάται από τα διαχειριστικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται.
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Ι Χ ΘΥΟΛΟ ΓΟ Σ  Ν . Α .  Α Ι Τ ΩΛΟ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να προσδιορίσει την ιδιαιτερότητα 
της περιοχής του Εθνικού Πάρκου σε ό,τι αφορά την αλιεία και τις υδα-
τοκαλλιέργειες. 

Με τον όρο ιδιαιτερότητα αναφερόμαστε στα στοιχεία που καθιστούν ένα υπο-
κείμενο ξεχωριστό. Σαν χαρακτηριστικό, η ιδιαιτερότητα δεν είναι κάτι που ισχύει 
οπωσδήποτε, όπως συχνά πιστεύουμε ότι συμβαίνει για πράγματα που είναι δικά 
μας ή που αγαπάμε και θέλουμε σε αυτά να συγκεντρώσουμε την προσοχή. Επιπρό-
σθετα, όταν υφίσταται, δεν προσδιορίζεται υποχρεωτικά σαν κάτι θετικό ή αρνητικό 
αλλά κάτι που θέλει σεβασμό και προσεκτική μεταχείριση.  

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τρία είναι τα  στοιχεία που συνιστούν την ιδιαιτερότητα του Εθνικού Πάρκου όσον 
αφορά στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες και το καθιστούν σε αυτόν τον τομέα 
κάτι το  ξεχωριστό:

• η περιοχή χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερης σημασίας λιμνοθαλάσσιες εκτάσεις 
που σε συνδυασμό με την  αλιευτική και ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα την 
καθιστά μοναδική σε όλη την χώρα. 

• υπάρχει επίκαιρη και παλαιότερη συσσωρευμένη γνώση σε μεγαλύτερο βαθμό 
από ότι συμβαίνει σε άλλες περιοχές. 

• όσο και αν δεν είναι συνηθισμένο να ακούγεται είναι ρεαλιστική η δυνατότητα 
αποκατάστασης σε σημαντικό βαθμό της ισορροπίας του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.

ΑΛΙΕΙΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Δρ. Β. Δημητρίου

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλιείας και 
των υδατοκαλλιεργειών στην ζώνη του Εθνικού 
Πάρκου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Αιτωλικού
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Εικ. 1: Χάρτης απεικόνισης της περιοχής του Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού  
με σημειωμένα σε αυτόν  ποσοτικών στοιχείων της  αλιευτικής και ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. 
Με (∙) σημειώνονται οι θέσεις των λειτουργούντων μονάδων ιχθυοκλωβών.

Το πρώτο ποσοτικό στοιχείο αφορά στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής 
δηλαδή το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού που αντιπρο-
σωπεύει το ��% των εκτάσεων των Ελληνικών λιμνοθαλασσών. Επιπρόσθετα το 
σύνολο των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της περιοχής ανήκει στη μικρή 
παράκτια αλιεία. Ένα τρίτο ιδιαίτερα σημαντικό ποσοτικό στοιχείο της περιοχής 
του Εθνικού Πάρκου είναι ότι το �5% της Ελληνικής εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας 
αναπτύσσεται εντός των ορίων του, ιδιαίτερα στις Εχινάδες νήσους (Εικ.1) που 
βρίσκονται στην μοναδική «πόρτα επικοινωνίας» του Ιονίου με τα βυθίσματα του 
Πατραϊκού κόλπου. Να σημειώσουμε ότι το �0% της βόρειας ακτογραμμής του 
Πατραϊκού καλύπτεται από το μέτωπο του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών  Με-
σολογγίου Αιτωλικού (Εικ.�).

Εικ. 2 Βυθομετρικός χάρτης απεικόνισης της επικοινωνίας του Ιονίου πελάγους με τον Πατραϊκό κόλπο 
και γραφική απεικόνιση της παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας στην Αιτωλοακαρνανία και τις Εχινάδες 
νήσους.  
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Ίσως αυτή η μορφολογία της περιοχής σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση της 
ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή, από το 1��� και μετά, οδήγησε στο γεγονός να 
καταγραφεί στην περιοχή μας το �007 για πρώτη φορά στη Μεσόγειο, η επίδραση 
της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας στους φυσικούς πληθυσμούς των εκτρεφόμενων 
ψαριών.

Προσπαθώντας να συνθέσω τα στοιχεία της εισήγησης αυτής αναζήτησα στο διαδί-
κτυο ιδέες γύρω από τις λέξεις «ιδιαιτερότητα» και «κίνητρα». Κατά σύμπτωση δύο 
κείμενα που μου κίνησαν την προσοχή ανήκαν στον σύγχρονο φιλόσοφο Κορνήλιο 
Καστοριάδη. Κάποια στοιχεία για την ιδιαιτερότητα που αποτέλεσαν την αρχή για 
την σύνταξη του παρόντος κειμένου προέρχονται από αυτή την «αναζήτηση». Όσο 
αφορά την λέξη «κίνητρα» σε ένα από τα έργα του ίδιου συγγραφέα αναφέρεται 
σε ελεύθερη απόδοση:
Μια συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να συμβάλει στο να κάνει κατανοητό εκ των 
υστέρων, ένα σημαντικό μέρος της αλληλουχίας των γεγονότων, των πράξεων των 
ανθρώπων, και των αντιδράσεών τους. Δεν επιτρέπετε ποτέ να παραλείπουμε  απ’ 
αυτή την περιγραφή και απ’ αυτή τη  κατανόηση των καταστάσεων, τα κίνητρα των  
δράσεων  στην εξήγηση του αποτελέσματος.
Αν θελήσει κάποιος στο μέλλον  να προσδιορίσει τα οικονομικά κίνητρα  που  είναι 
δυνατόν να οδήγησαν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην ταυτότητα της περι-
οχής δεν μπορεί παρά να αναζητήσει στοιχεία. μεταξύ άλλων, και στην κατανομή 
των κονδυλίων από το Γ’ ΚΠΣ που διατέθηκαν σε αυτή για τους τομείς της λιμνο-
θάλασσας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.  (Διαγρ.1 & �).

Διαγρ. 1 και 2. Το Γ ΚΠΣ στην αλιεία και στις ιχθυοκαλλιέργειες στους νομούς του Εθνικού Πάρκου, 
Αιτωλοακαρνανία και την Κεφαλονιά (διαγρ.1) και οι διαφοροποιήσεις όσο αφορά την κατανομή των κον-
δυλίων για την ανανέωση ή τον περιορισμό (διάλυση) της επαγγελματικής  αλιείας στους  όμορους νομούς 
της ευρύτερης  περιοχής (διαγρ.2). 
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Πέρα από  την ίδια την πραγματικότητα που έτσι και αλλιώς ζούμε, οφείλουμε να   
αξιολογήσουμε σωστά το ρόλο των κινήτρων για το μέλλον που διαμορφώνεται στην 
περιοχή. Είναι προφανές από την κατανομή που εμφανίζεται στο διαγ.1, ότι δεν θα 
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ισορροπίας ακόμα 
και της ύπαρξης των δύο από τα τρία ποσοτικά στοιχεία (τη μικρή παράκτια αλιεία 
και την αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών) που καθορίζουν το πρώτο 
χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας του Εθνικού Πάρκου. Η «θεοποιημένη» απορ-
ροφητικότητα δεν αρκεί από μόνη της για πραγματική ανάπτυξη αλλά μπορεί  να 
σημαίνει ακόμα και επιβλαβείς επιπτώσεις. Το όποιο αποτέλεσμά της στο μέλλον 
δεν είναι δεδομένο. 
Η περιοχή μας αποτελεί Εθνικό Πάρκο εξαιτίας του φυσικού περιβάλλοντος της 
λιμνοθάλασσας. Δική του προίκα σε εμάς είναι και οι ιδιαίτεροι τομείς της αλιείας 
και των υδατοκαλλιεργειών με τους οποίους ασχολείται η παρούσα εισήγηση. Η 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της λιμνοθάλασσας από τις λυσσαλέες 
παρεμβάσεις καταστροφής που έχουν γίνει στην περιοχή είναι έτσι και αλλιώς το 
βασικό ζητούμενο της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Εικ. 3 Αριστερά η λιμνοθάλασσα όπως ήταν την δεκαετία του ’50 και δεξιά πως κατάντησε μετά τις πα-
ρεμβάσεις ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας.  

Για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας της δυνατότητας αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
και τους στόχους που πρέπει να καθοριστούν, ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το κείμενο που 
ακολουθεί και προέρχεται από σύγχρονη βιβλιογραφική πηγή:  «Καθώς είναι αδύ-
νατον να επιστρέψουμε στο επίπεδο εισροής θρεπτικών πριν τη βιομηχανοποίηση, 
ένας πιθανός στόχος διαχειριστικού πλάνου θα ήταν η μείωση της εισροής θρεπτικών 
στα επίπεδα που ίσχυαν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, πριν την εξάπλωση των 
νεκρών ζωνών εξαιτίας του ευτροφισμού (Diaz & rosenberg �00�)».
Για το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού η γνώση για την 
υπάρχουσα κατάσταση στα μισά του �0ου αιώνα είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες 
αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας. Η γνώση αυτή προέρχεται από παλαιές μελέ-
τες και από τα σύγχρονα στοιχεία που ανταποκρίνονταν σε όμοιους ή παραπλήσιους 
δειγματοληπτικούς σταθμούς και ημερομηνίες παρά τα προφανή προβλήματα λόγω 
έλλειψης παλαιών μεγάλων σειρών δεδομένων. Έχει  διαμορφωθεί μια συγκριτική 
εικόνα των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων πριν και μετά το ’70. 
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Το γεγονός αυτό συχνά αγνοείται αν και έχει σχετικά συστηματοποιηθεί από το 
τέλος της δεκαετίας του ’�0 και αναπτύσσεται από ομάδες επιστημόνων που ερ-
γάζονται στην περιοχή. Αποτέλεσμα των δυνατοτήτων που δίνει αυτή η κατάσταση 
είναι να υπάρχει σήμερα διαμορφωμένο ένα σχέδιο για την περιοχή που σε σημεία 
που έχει υλοποιηθεί ήδη αναδεικνύει την ρεαλιστικότητα της δυνατότητας αποκα-
τάστασης του συστήματος (εικ.�). Είναι φανερό στον καθένα πως γεγονότα όπως 
αυτά, της εσκεμμένης ρύπανσης της λιμνοθάλασσας, των οικιστικών καταπατήσεων 
(πελάδες), της μη σωστής λειτουργίας συστημάτων βιολογικών καθαρισμών, των 
επιχωματώσεων ή των καταπατήσεων  για επέκταση των καλλιεργειών, ματαιώνουν 
από αναλγησία ή από άγνοια μία από τις λίγες περιπτώσεις στην χώρα μας που είναι 
ρεαλιστικό να αναμένει κάποιος σήμερα βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης σε 
ένα τόσο σημαντικό οικοσύστημα. 
Ενέργειες σαν αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω ή ακόμα και η ιεράρχηση και 
προώθηση έργων εκτός τόπου και χρόνου ματαιώνουν την δυνατότητα αυτή. 
Ίσως για αυτό το λόγο τα δύο στοιχεία της ιδιαιτερότητας της περιοχής του Εθνικού 
Πάρκου που είναι ότι «γνωρίζουμε» και «μπορούμε» και τα οποία σχετίζονται με 
την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος συχνά παρακάμπτο-
νται γιατί θίγουν υφιστάμενες αντιλήψεις και μικροσυμφέροντα.

Εικόνα 4. Ενδεικτικά αρχεία με τα υπάρχοντα κωδικοποιημένα στοιχεία για το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασ-
σών Μεσολογγίου Αιτωλικού και απόσπασμα από συνταχθείσα το 2000 βάση δεδομένων για τις Ελληνικές 
Λιμνοθάλασσες που περιέχει πάνω από 76 βιβλιογραφικές αναφορές και μελέτες για την περιοχή.

Εικόνα 5 Σχηματική απεικόνιση ενός σχεδίου εκτελεσθέντων ή αναγκαίων να εκτελεσθούν  έργων αποκα-
τάστασης της περιοχής.
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ  Α Λ Ι Ε Ω Ν

ΑΛΙΕΙΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Δημήτρης Κατσόργιος

Μέτρα Διαχείρισης της Αλιευτικής 
Δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο

Μέτρα Διαχείρισης της Αλιευτικής
Δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο

Νοέμβριος 2008

 ‘‘Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου’’ με κωδικό
GR2220003 και έκταση 11.114 εκταρίων

 ‘‘Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου – Αιτωλικού και Εκβολές
Ευήνου’’ με κωδικό GR2310001 και έκταση
33.687 εκταρίων
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Περιοχές Συγκέντρωσης Υπομεγεθών
[Nursery]

 Λιμνοθάλασσες
 Εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδωνίας
 Εκβολικά συστήματα

Ε. 2 μεγάλες συγκεντρώσεις για κατασκευή
αλιευτικού καταφυγίου στο Μεσολόγγι

ΣΤ. Συμμετοχή μαζική των ψαράδων σε μεγάλα
συλλαλητήρια και στις πανελλαδικές
συγκεντρώσεις στην Αθήνα για ζητήματα
προστασίας και βιωσιμότητας

Και δεκάδες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο που
έχουν σχέση με το μοντέλο διαχείρισης της
Λιμνοθάλασσας, τα διαρθρωτικά κ.λ.π

 Συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων

 Ανάληψη ευθύνης χάραξης πολιτικής

 Αποδοχή πολιτικής

 Ανάληψη ευθύνης ελέγχου της εφαρμογής

της

 ΥΠΑΑ&Τ
 ΥΠΕΧΩΔΕ
 Υπουργείο Ανάπτυξης
 ΤΕΔΚ Αιτ/νίας
 ΤΕΔΚ Κεφαλληνίας – Ιθάκης
 Ν.Α Αιτ/νίας
 ΜΚΟ
 ΠΑΣΕΓΕΣ
 2 Ειδικοί Επιστήμονες
 Πρόεδρος

Εργαλείο για την πραγματική ανάπτυξη
των περιοχών

Α . Κατάληψη και αποκλεισμός Γέφυρας Ρίου-
Αντιρρίου για περιορισμό της δράσης των γρι
γρι

Αµέσωςυπεγράφη τοΠ∆6 8 / 2 0 0 6

Β. 3 φορές αποκλεισμός της Εθνικής οδού Αγρινίου
Αντιρρίου

Γ. Αποκλεισμός του δρόμου που οδηγεί στη
χωματερή της Κλείσοβας

Κερδήθηκε η παύση απόρρι ψης και
αποκαταστάθηκε ο ΧΑ∆Α

∆. Αποκλεισμός του λιμανιού του Μεσολογγίου με
καΐκια
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• Παράκτια Αλιεία
• Βιντζότρατα
• Μέση Αλιεία

- Γρι γρι
- Μηχανότρατα

• Συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης συμπλέγματος
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού

• Ιχθυοκαλλιέργεια

Αλιεία ΕσωτερικώνΥδάτων

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2001

Ανατολική Κλείσοβα

- Έργο αποκατάστασης κυκλοφορίας νερών

Παρεμβάσεις για τη ρύπανση:
 Κεντρική Κλείσοβα
Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, άρση των
αναχωμάτων

 Κεντρική Λιμνοθάλασσα
Άρση του δρόμου

 Παλαιοπόταμος και Θολή
Εκβάθυνση στομίων, ρύθμιση
αντλιοστασίων

Παράκτια Αλιεία κα ι Αλιεία
εσωτερικών υδάτων

Το τελευταίο έγγραφο της
ομοσπονδίας Αλιευτικών
Συλλόγων
για συμμετοχήσυμμετοχή τωντων αλιέωναλιέων
στοστο ΔΔ..ΣΣ τουτου ΦορέαΦορέα
ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης



�� 

 Δίχτυα

 Παραγάδια

 Ιχθυοπαγίδες

ΠΔΠΔ 68/200668/2006

 Απαγορεύεται η αλιεία με Ιχθυοπαγίδες σε
απόσταση 2ν.μ από τις ακτές τις
Λιμνοθάλασσας

 Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα με
άνοιγμα ματιού μικρότερο των 40mm σε
απόσταση 2 ν.μ από τις ακτές της
Λιμνοθάλασσας

Βι ντζότραταΒι ντζότρατα
[συρόµενο εργα λείο τηςπαράκτιας
αλι είας]

435/1970:435/1970:
 Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό
εργαλείο σε απόσταση 500μ από τη
νοητή γραμμή που ενώνει τους λούρους…

 Απαγορεύεται η αλιεία με πυροφάνι από
των Βαΐων μέχρι τέλος Οκτωβρίου

 Το παραγάδι επιτρέπεται στον μη
ενοικιαζόμενο χώρο της κεντρικής
Λιμνοθάλασσας

 Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία
εντός της Λιμνοθάλασσας

Τί έχουν κάνει μέχρι τώρα οι αρμόδιοί;;;
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Η επίδραση της βιντζότραταςστα Λιβάδια της
Ποσειδωνίας και είδη στόχοι

ΥφιστάµενοΥφιστάµενο καθεστώςκαθεστώς

ΒΔΒΔ 817/1966817/1966

 Άρθρο 4 «Απαγορεύεται η αλιεία καθ’ όλο το έτος
από πάσα ακτή, όχθης ή λούρο της
Λιμνοθάλασσας»

 Άρθρο 3, «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
απέχει περισσότερο των 70μ από τη στεριά»

Τρόπος λειτουργίας της μηχανότρατας

Αλιεύµατα τηςµηχανότρατας Αλιεύµατα µηχα νότρατας από την
περιοχή Προκοπάνιστος (Υποµεγέθη)

Τυφλός σάκος

Μηχανότρατες

Υποµεγέθη αλιεύµατα της βιντζότρατας
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Επίπτωση της λειτουργίαςτης
µηχανότραταςστα Λι βάδια της
Ποσειδωνίας

Υποµεγέθη κεφαλόποδα πουέχουν
αλι ευθεί µε µηχα νότρατα

Β/∆ 917 / 6 6

 Άρθρο 6, «Απαγόρευση της Αλιείας σε
απόσταση 3ν.μ από το μέτωπο της
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Τρόποςλειτουργίας τουγρι γρ ι Μέγεθος διχτυού1 4 m m

Γρι γρ ι

ΕΚΕΚ 1967/2006 1967/2006 
 Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα
σε βάθη μικρότερα των 50μ. Σε κάθε
περίπτωση όμως ελάχιστη απόσταση 1½
ν.μ.

 Απαγόρευση της αλιείας εντός των
περιοχών NATURA

 Ελάχιστο μέγεθος διχτυού 40mm 
τετράγωνο μάτι

Η επίδραση τηςµηχανότραταςσε βυθούς
σκληρούυποστρώµατος

Πριν Μετά
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Η δυναµική τουεργαλείου

Παράνομες φωτεινές πηγές

Παράνοµα µεγέθη
κεφαλόποδων

[Παράρτημα III, Ευρωπαϊκού Κανονισμού
1967/2006]

Λαυράκι 25cm
Σπάρος 12cm
Μυτάκι 18cm
Σαργός 23cm
Τσιπούρα 20cm
Κουτσομούρα 11cm

*αφορούν όλους τους τύπους αλιείας

 Εγκατάσταση μονάδων σε περιοχές που
αποτελούν αλιευτικά πεδία της παράκτιας
αλιείας

 Προβλήματα περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στις μονάδες

 Χωροθέτηση των μονάδων

Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα
στοιχεία ο τύπος της αλιείας που
κυριαρχεί στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –
Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων είναι
η μικρή παράκτια αλιεία και η αλιεία
εσωτερικών υδάτων
η οποία χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρησης.

Υδατοκαλλιέργει ες

Υφιστάμενη νομοθεσία
ΠΠ//ΔΔ 68/200668/2006
 Απαγόρευση της αλιείας σε απόσταση 2 ν.μ από
το μέτωπο της λιμνοθάλασσας

ΕΚΕΚ 1967/20061967/2006
 Απαγόρευση της αλιείας σε βάθη μικρότερα του

70% του άλτους του εργαλείου
 Απαγόρευση της αλιείας σε περιοχές με
Ποσειδωνία και περιοχές NATURA

 Απαγόρευση της αλιείας με δίχτυ μικρότερο των
14mm

Απόσταση από την ακτή
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2 σημαντικές ανακοινώσεις της Ε.Ε που
αφορούν την ΚΑΠ

 «… λόγω της σημασίας για την απασχόληση θα
πρέπει να προβλεφτούν ειδικές διατάξεις υπέρ
της αλιείας μικρής κλίμακας»

 Η αύξηση της τιμής των καυσίμων

 Η αύξηση της τιμής των αλιευτικών
εργαλείων

 Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής και
κινήτρων στους νέους αλιείς

 Τα άδικα περιοριστικά βάρη από τους
κακούς χειρισμούς άσχετων
διαπραγματευτών

 Η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων

 Η κακή διαχείριση των αποθεμάτων

 Η έλλειψη ενημέρωσης των ψαράδων

… και πολλά ακόμη

Καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση νέων
στο χώρο

 Καθετοποίηση της παραγωγής της
Λιμνοθάλασσας

 Άμεση εφαρμογή του ΕΚ 1967/2006 για τις
περιοχές NATUR A (συρόμενα εργαλεία και γρι
γρι)

Παράλληλη δραστηριότητα

 Προώθηση Αλιευτικού τουρισμού
συμβολή στην αύξηση του εισοδήματος των
ψαράδων

 Δημιουργία συνεταιρισμού γυναικών
ψαράδων για προώθηση αλιευτικών
προϊόντων

 Άμεση λειτουργία της Ιχθυόσκαλας
Μεσολογγίου

 Δημιουργία ομάδων παραγωγών

Προτάσεις
 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Αλιείας στο
Μεσολόγγι με δεδομένη την εξουσιοδότηση
των οργανώσεων των αλιέων των
Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε.

 Άμεση τροποποίηση του ΒΔ 435/70

 Αλλαγή μοντέλου εκμετάλλευσης της
Λιμνοθάλασσας

Δημιουργία ενιαίου συνεταιρισμού με βάση κριτήρια
επαγγελματικότητας που θα λαμβάνουν υπόψη τη σχέση
Λιμνοθάλασσας – τοπικής κοινωνίας και τη σύγχρονη
οικονομική κρίση

 Ο άνισος ανταγωνισμός των ντόπιων με τα
εισαγόμενα προϊόντα

 Η έλλειψη προληπτικής προσέγγισης στη
διαχείριση

 Η δυσκολία ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκών
Κανονισμών

 Η απουσία χρηματοοικονομικών μέτρων
για στήριξη του στόλου και του τομέα

 Η προώθηση οικονομικών μέτρων για
απομάκρυνση των ψαράδων από το
επάγγελμα.

Η αλιεία στην περιοχή γερνάει και ο μέσος
όρος ηλικίας είναι άνω των 50. 

Αλιευτικές τέχνες και πρακτικές χάνονται με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητα
του αλιευτικού κλάδου της περιοχής

Τα παιδιά των ψαράδων δεν ασχολούνται με
το επάγγελμα



71 

 Αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων
της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για έργα
υποδομής που αφορούν χώρους ελλιμενισμού
σκαφών (αλιευτικό καταφύγιο Αχελώου), 
συντήρησης αλιευτικών σκαφών, χώρων
αποθήκευσης συσκευασίας και επεξεργασίας
αλιευτικών προϊόντων

 Προώθηση ΜΠΕ και άλλων μελετών ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων
έργων για την βελτίωση αποκατάσταση και
παρακολούθηση τμημάτων της
Λιμνοθάλασσας είτε έχουν επιβαρυνθεί από
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις είτε όχι

Αξιοποίηση αναγκαστικής παύσης
αλιευτικής δραστηριότητας που
προβλέπεται από το ΕΤΑ ώστε τα
υποµεγέθη αλιεύµατα που
διατίθενται µαζικά στην αγορά και
σε εξευτελιστική τιµή
να παραµείνουν για 1 ή 2 έτη στη
Λιµνοθάλασσα και να έχουµε
εµπορεύσιµα µεγέθη σε
πολλαπλάσια τιµή για τους
ελεύθερους αλιείς και
συνεταιριζόµενους µε ταυτόχρονη
οικονοµική στήριξη απότην Ε .Ε

 Δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής
και αξιοποίησης όλων των πληροφοριών που
έχουν σχέση με το Πάρκο. 

Το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει με τη
συνεργασία τωντων συλλογικώνσυλλογικών φορέωνφορέων τωντων
ψαράδωνψαράδων καικαι τουτου ΦορέαΦορέα ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης..

 Βατότητα των δρόμων με οικολογικά υλικά

 Αποκατάσταση της περιοχής της
Πλώσταινας και χρήσης της από ευπαθείς
ομάδες

 Δημιουργία νέου Ιβαριού εντός του Διαύλου
της Ανατ. Κλείσοβας

Οι ψαράδες έχουν πάψει πλέον να πλέουν
στα πελάγη της άγνοιας.

Διεκδικούν και αγωνίζονται για σωστές, 
δίκαιες και βιώσιμες λύσεις.

Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα παρά μόνο
την εξάρτηση που κάποιοι χρόνια τώρα
παρουσιάζουν ως θεσμό.

Προτεινόµενα έργα στη
Λιµνοθάλασσα
 Άρση όλων των αναχωμάτων

 Αποκατάσταση των παλαιών φραγμών με
φραγμούς νέου τύπου

 Καθαρισμός λουρονησίδων

 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για
εκβαθύνσεις εσωδευτικών στομίων

 Αποκοπή του βορείου τμήματος της
Ανατολικής Κλείσοβας

Τσιπούρα Ιβαριού ( 
υποµεγέθη)

 Δημιουργία Πάρκου Ιχθυοκαλλιεργειών στο
ανοιχτό πέλαγος ώστε να απομακρυνθούν οι
μονάδες από τις βραχονησίδες και τους
κλειστούς κόλπους

 Τακτικοί έλεγχοι στις μονάδες προς αποφυγή
ανεπιθύμητων καταστάσεων (θάνατοι
ψαριών, παράνομη αλιεία με ιχθυοπαγίδες).
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Συμμετοχή στη διαμόρφωση των προτάσεων

σημαίνει

αποδοχήαποδοχή τηςτηςεφαρµογήςεφαρµογήςτουςτους
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Περιβάλλον & κλιματικές αλλαγές 
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας

Μεσολογγίου - Αιτωλικού

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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19:00

19:20                                
                

19:30

19:40

20:10

20:40

Προσέλευση συμμετεχόντων
Προεδρείο: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, 
Δημήτρης Λυμπουρίδης

Χαιρετισμοί Επισήμων 
Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου κ. Ιωάννη 
Αναγνωστόπουλου

Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, 
Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού: “Έργα και δράσεις του  
Φ.Δ./Λ.Μ. στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
αναβάθμισης του Εθνικού μας Πάρκου”

 

Δρ. Ευστράτιος Δουκάκης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ε.Μ.Π.: 
“Κλιματική αλλαγή - Μία ενοχλητική και 
επικίνδυνη αλήθεια για την Ελληνική 
παράκτια ζώνη”

Συζήτηση - Συμπεράσματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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 Δ Η Μ Α Ρ ΧΟ Σ  Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι ΟΥ 

Το ενιαίο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και των εκβολών τόσο 
του Ευήνου όσο κυρίως του Αχελώου, αναμφίβολα έχει τεράστια περιβαλλο-
ντική αξία και ταυτόχρονα αποτελεί μια πλουτοπαραγωγική πηγή.

Η αλήθεια είναι ότι το οικοσύστημα αυτό απαιτεί μια διαχείριση που να στοχεύει 
τόσο στην προστασία του όσο και στην περαιτέρω ανάδειξή του. Η αλήθεια επίσης 
είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί σημαντικές δράσεις υψηλού οικονο-
μικού κόστους για την προστασία του οικοσυστήματος αυτού.
Αναφέρω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την κατασκευή ΧΥΤΑ, τριτοβάθμιου 
βιολογικού καθαρισμού στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό και στις Οινιάδες ώστε να 
προστατευτεί η λιμνοθάλασσα.
Η προστασία του οικοσυστήματος από διεθνείς συνθήκες ramsar και Natura έχουν 
λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων στη χερσαία ζώνη 
του που ενδεχομένως να το επιβάρυναν περιβαλλοντικά, όμως άγνωστες παραμέ-
νουν πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα από τα αποστραγγιστικά ύδατα που 
φτάνουν σ’ αυτό.
Έχει γίνει πολύ κουβέντα και έχουν «χυθεί τόνοι μελάνι» για την αυθαίρετη δόμηση 
στην ακτογραμμή της λιμνοθάλασσας. Σίγουρα στο αυθαίρετο δεν μπορούμε να συ-
νηγορήσουμε, όμως για τη συγκεκριμένη δόμηση τις «πελάδες» δηλαδή προσωπικά 
εγώ τη βλέπω «υπό διαφορετικό πρίσμα» και κυρίως δεν θεωρώ την υφιστάμενη 
κατάσταση ως βραχυπρόθεσμη πηγή κινδύνου για το οικοσύστημα.
Επειδή ενδεχομένως να παρεξηγηθώ και για να μην συμβεί αυτό ξεκαθαρίζω και 
λέω τούτο: Η εικόνα της πελάδας δεν μου είναι αποκρουστική, αντίθετα μου είναι 
οικεία όπως και στην πλειοψηφία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πε-
ριοχής μας.
Για το λόγο αυτό εκείνο που διεκδικούμε είναι ο καθορισμός θεσμικού πλαισίου 
που θα καθορίζει συγκεκριμένες χρήσης γης με την ευθύνη διαχείρισης της πε-
ριοχής να την έχουν από κοινού η τοπική αυτοδιοίκηση, η νομαρχία και ο Φορέας 
Διαχείρισης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Έναρξη - Χαιρετισμοί
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Ταυτόχρονα όμως το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας απειλείται και από τις κλι-
ματικές αλλαγές με τα ακραία φαινόμενα που εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά.
Πιστεύω ότι με τις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν από τους διακεκριμένους ομι-
λητές θα προκύψουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας 
και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν.
Ως δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλωσορίζω τον Γενικό Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή και τον διακεκριμένο καθηγητή Ευστράτιο 
Δουκάκη ευχόμενος καλή επιτυχία στην αποψινή εκδήλωση.
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΟΥ  Δ . Σ .  Φ . Δ .  Λ Ι Μ Ν Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ  Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι ΟΥ

Ο Φ.Δ. διοργάνωσε την αποψινή εσπερίδα θέλοντας να δώσει έμφαση σε δύο 
από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό πάρκο 
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου- Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων.

Το ένα ακούει στο όνομα αυθαίρετη δόμηση και το άλλο στις επερχόμενες κλιμα-
τικές αλλαγές.
Και τα δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Προέρχονται αποκλειστικά 
από ανθρωπογενείς επεμβάσεις ο βαθμός και το μέγεθος των οποίων είναι ασφαλώς 
μετρήσιμος.
Ο Φορέας στην προσπαθειά του να αναλύσει τα δύο αυτά πολύπλοκα ζητήματα έχει 
προσκαλέσει δύο διακεκριμένους επιστήμονες και λειτουργούς της δημόσιας και 
ακαδημαϊκής ζωής τον κ. Λέανδρο Ρακιτζή και τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ευστράτιο 
Δουκάκη τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους.

Κυρίες και Κύριοι,
Το σημερινό Δ.Σ. πρίν διόμισυ ακριβώς χρόνια ανέλαβε τον Δ.Δ., χωρίς να έχει 
στην διαθεσή του ούτε ένα άτομο προσωπικό. Σήμερα ο Φ.Δ. έχει στις τάξεις του 5 
επιστήμονες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των περιβαλλλοντικών επιστημών και 
τρία άτομα που συνεπικουρούν το έργο του Φ.Δ.
Σιγά-Σιγά με σταθερά βήματα, χωρίς αποκλεισμούς, με διαδικασίες ΑΣΕΠ , μετα-
τρέψαμε ένα πράγματι όμορφο κτήριο στο Αιτωλικό, σε ένα ζωντανό επιστημονικό 
κέντρο, με προοπτική. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνδέσουμε τον 
Φ.Δ. με τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της περιοχής  αλλά και άλλα 
εξειδικευμένα κέντρα όπως αυτό του Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Δημιουργήσαμε σημαντικές επιτροπές μιά από αυτές είναι για την μελέτη των 
κλιματικών αλλαγών και τις επιπτώσεις τους στο Εθνικό πάρκο με την αμέριστη 
βοήθεια συναδέλφων από το ΕΜΠ, τα πανεπιστήμια Πάτρας, Αθήνας, Ιωαννίνων 
και ΤΕΙ Μεσολογγίου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Δρ Ιωάννης Κ.Καλαβρουζιώτη Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έργα και Δράσεις του Φ.Δ./Λ.Μ. στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής προστασίας 
και αναβάθμισης του Εθνικού μας Πάρκου
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Επιστημονική ομάδα εκτελεί την περίοδο αυτή αναλύσεις σε αύλακες της περιοχής 
για να ελεγχθούν τυχόν ρυπαντές και να απαντηθούν ερωτήματα που τα τελευταία 
χρόνια ταλανίζουν τους πολίτες και τις υπηρεσίες.
Το σημαντικό για έναν νεοσύστατο φορέα είναι ότι μας εμπιστεύθηκαν διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες που θέλησαν να προσφέρουν με τις γνώσεις , εμπειρίες τους και 
να συνδράμουν το έργο μας.
Αυτή η επιστημονική συνδρομή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τον Φορέα 
Διαχείρισης.
Έχουμε πλέον στην διαθεσή μας την τράπεζα επιστημονικών δεδομένων, όπου βρί-
σκεται το μεγαλύτερο μέρος των μελετών-ερευνών που αφορούν το εθνικό πάρκο 
διαχρονικά. Ένα έργο που είχαμε σαν Δ.Σ, υποσχεθεί από την πρώτη ημέρα,ένα 
επιστημονικό υλικό απαραίτητο για κάθε ερευνητή, σπουδαστή, φοιτητή, πολίτη.
Αναπτύξαμε την βάση γεωγραφικών δεδομένων και πληροφοριών, μέσα από την 
οποία μπορούμε να απαντάμε ηλεκτρονικά ,πλέον σε κάθε ερώτημα πολίτη, ανα-
φορικά με την εφαρμογή τηε ΚΥΑ με σαφήνεια, ορθότητα.
Έχουμε ολοκληρώσει μελέτη καταγραφής και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων και έχουμε δώσει τα ευρηματά μας στους Δήμους του 
Εθνικού πάρκου.
Έχουμε εντάξει και υλοποιούμε με την βοήθεια της Ν.Α. μελέτη έρευνα όπως 
αυτή των αδρανών υλικών και της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων βιολογικών 
καθαρισμών
Εντάσσουμε στο ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ που θα ισχύσει μέχρι �1-1�-�00� την ορι-
στική μελέτη των αντλιοστασίων Δ1, Δ� και Δ� που θα οδηγήσει στην κατασκευή 
έργων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
λιμνοθάλασσας.
Λειτουργεί ήδη μετεωρολογικός σταθμός που ανά δέκα λεπτά, δίνει στοιχεία για 
την περιοχή στο διαδίκτυο.
Προγραμματίζουμε μέσα από το Δ’ ΚΠΣ αλλά και το πρόγραμμα  LIFE, που ήδη 
υποβλήθηκε από την Π.Δ.Ε. σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν περι-
βαλλοντικά τη περιοχή ευθύνης μας.
Δάσος του Φράξου, Φαράγγι Κλεισούρας, Χείμαρος Ράγκος, Κέντρο πολλαπλών  
χρήσεων στο Αιτωλικό είναι βασικές προτεραιότητες του Φορέα.
Τέλος ο Φ.Δ. έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για το 
περιβάλλον, με ημερίδες, εσπερίδες αλλά και εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα.
Συμμετείχαμε για πρώτη φορά στην έκθεση Φιλοξένεια της Θεσσαλονίκης και στην 
αντίστοιχη της Πάτρας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές, ότι ο Φ.Δ. δεν υποκαθιστά 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά συνεπικουρεί στη φάση αυτή το έργο τους. Σήμερα 
απαντάμε σε κάθε καταγγελία με επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό.
Γνωμοδοτούμε για κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που μας αποστέλλει 
η ΠΔΕ η το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Ν.Α. μέσα στις προθεσμίες και πάντα μέσα από την 
σύγκλιση ειδικής επιτροπής που προτείνει προς το Δ.Σ.
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Μέσος χρόνος απάντησης �5,5    
Ημέρες ανά απάντηση

 Διεκπεραιώσαμε 77
 Υποθέσεις  από  0�-11-0� 
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Όλα αυτά που σε γενικές γραμμές ανέφερα δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
χωρίς την αμέριστη συμβολή των μελών του Δ.Σ. αλλά και του ανθρώπινου δυναμι-
κού του Φορέα που πραγματικά δίδει τον καλύτερο ευατό του για την λειτουργία 
του Φορέα.
Με συσκέψεις με υπηρεσίες, φορείς, συλλόγους προσπαθούμε να ανταποκρι-
θούμε.
Το έργο δύσκολο αλλά συνάμα ευχάριστο.
 Τα Δ.Σ. έρχονται και παρέρχονται το μόνο που τελικά μένει είναι να προσθέσουμε 
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και εμείς με τις γνώσεις τις εμπειρίες μας αλλά πάντα μέσα στα όρια της νομιμό-
τητας, μια μικρή συνεισφορά στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της 
περιοχής.
Η συμμετοχή σας εκλεκτοί καλεσμένοι του Φ.Δ.  μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση 
μια και όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα φυσικά αποτελέσματα των  όποιων δράσεων 
και έργων  σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τον Φ.Δ. για το περιβάλλον και την 
προστασία του δεν είναι άμεσα ορατά αλλά φαίνονται σε ένα βάθος χρόνου για 
κάθε βέβαια καλοπροαίρετο επιστήμονα και πολίτη.
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Γ Ε Ν Ι Κ O Σ  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ h Σ  Δ Η Μ O Σ Ι Α Σ  Δ Ι Ο I Κ Η Σ Η Σ

Κυρίες και Κύριοι, 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φορέα Διαχείρισης και σας προσωπικά κε 
Πρόεδρε για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε για να ομιλήσω στην 
εσπερίδα σας. Ελπίζω και εύχομαι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

απ’ αυτήν και να προωθηθούν πρωτοβουλίες του Φορέα σας για την διαφύλαξη και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης σας. Μιας περιοχής ευλο-
γημένης από το Θεό, που την διαχειρίζεστε και οφείλετε να την παραδώσετε στα 
παιδιά σας όσο γίνεται λιγότερο επιβαρυμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα 
και πλεονεξία. 
Επιτρέψτε μου, κατ΄αρχάς, να πω λίγα λόγια για την Υπηρεσία της οποίας προΐ-
σταμαι και για τον ρόλο που αυτή έχει στην καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και 
της διαφθοράς στον Δημόσιο Τομέα. 
Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, ειδικότερη μορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, 
εκτός από την οικονομική ζημία, δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους 
και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, που επιτείνει 
τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών, τα οποία 
όμως οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως μη αξιοκρατική αλλά με πλάγια μέσα 
επιλογή του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, 
επιλογή διευθυντικών στελεχών με κριτήρια μη αξιοκρατικά αλλά πολιτικά και, κυ-
ρίως, η αδιαφορία των περισσότερων υπαλλήλων για την εκτέλεση του υπαλληλικού 
καθήκοντος και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, ως εκ της φύσεώς του είναι μακρύς, δύσκολος και 
επίμονος και αντιμετωπίζει πλείστα εμπόδια, όπως κρατική κάλυψη και απροθυμία 
των αρμοδίων οργάνων για αποτελεσματική δράση, παρά τις οποιεσδήποτε νομικές 
επιταγές ή και ανυπαρξία επαρκούς τεχνογνωσίας για την παρεμπόδιση μεθοδεύ-
σεων που υποκρύπτουν διαφθορά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Λέανδρος Ρακιντζής

Οι παρεμβάσεις του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης για το περιβάλλον
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Συνεπώς, απαιτείται ταυτόχρονη πολιτική βούληση και τεχνογνωσία για να δημι-
ουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
κακοδιοίκησης. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών πρέπει να βασίζεται στις 
εξής αρχές: α) πρέπει να μελετηθεί και θεσπισθεί το κατάλληλο σύστημα ελέγχου 
της δημόσιας διοίκησης, β) να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου 
από την άποψη του οφέλους και του κόστους και γ) να γίνει ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τη βελτίωση των συστημάτων 
διοίκησης με άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές οικονομίες που αντιμετώπισαν παρόμοιας 
φύσεως προβλήματα. Αλλά όλα τα μέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την 
κοινωνική συναίνεση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κινητοποίηση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στο δημόσιο τομέα.
Υπάρχουν μερικοί γενικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς και 
της κακοδιοίκησης, όπως: 
α) η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών για τον ακριβή έλεγχο της διοίκησης, που 
συνήθως είναι η απουσία δημόσιων κανονιστικών υπηρεσιών, αόριστες ή επάλληλες 
αρμοδιότητες, γραφειοκρατικά εμπόδια, χαμηλής ποιότητας μηχανισμοί και ακόμη 
κανόνες που θεσπίσθηκαν ad hoc για να επιτρέψουν διεφθαρμένη συμπεριφορά, 
β) η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρμόδιους για να αποφασίζουν, την 
οποία ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισμούς με μόνη την επίκληση 
της πολιτικής βούλησης, γ) η έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή απουσία κανόνων ή μη 
εφαρμογή αυτών, ώστε οι πολίτες και οι ΜΚΟ να μην μπορούν να αποκτήσουν 
πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσουν για τον έλεγχο της δημόσιας δράσης και 
της κακοδιοίκησης, 
δ) η έλλειψη προληπτικού ελέγχου και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου, 
ε) η βραδύτητα περί την απονομή της δικαιοσύνης και η εν πολλοίς ανεπάρκεια 
των Δικαστηρίων να επιβάλουν το νόμο, κυρίως στα οικονομικά εγκλήματα, όπου 
πολλοί διαφεύγουν δια της παραγραφής των αδικημάτων, όπως και η σε μεγάλο 
βαθμό πειθαρχική ατιμωρησία των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει δημιουργήσει 
στους παρανομούντες αίσθημα ασυδοσίας.
Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση κλονίζουν τους κρατικούς θεσμούς και την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στην κρατική λειτουργία και μάλιστα ενισχύουν την επικρα-
τούσα στην πλειονότητα των πολιτών άποψη, ότι ορισμένα ζητήματα για τα οποία 
η γραφειοκρατία δημιουργεί εμπόδια για την ταχεία επίλυσή τους, είναι δυνατόν να 
επιλυθούν μόνο με πλάγιες μεθόδους, όπως με δωροδοκία, προκειμένου ακόμη και 
περί νόμιμων πράξεων, ή με πολιτική ή φιλική διαμεσολάβηση και παρέμβαση.
Για την καταπολέμηση λοιπόν της διαφθοράς και κακοδιοίκησης τα ενδεδειγμένα 
μέτρα πρέπει να έχουν τρεις στόχους, δηλαδή την πρόληψη, την καταστολή και την 
εκπαίδευση των πολιτών. Και για μεν την πρόληψη τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν 
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διαφάνεια της δράσης των 
κρατικών οργάνων με την παράλληλη και αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, 
κυρίως ως προς το ήθος του και την προθυμία του να προσφέρει. Όσον αφορά στην 
καταστολή των φαινομένων πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ελεγκτικοί, 
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διωκτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί. Τελευταίο και σπουδαιότερο, το κράτος, 
οι ΜΚΟ και οι άλλοι φορείς με τη βοήθεια και των ΜΜΕ, πρέπει να εκπαιδεύσουν 
την κοινωνία, ακόμη με την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στα σχολεία, ώστε οι 
πολίτες να καταστούν ενεργοί, να αποφεύγουν την παθητική ανοχή των φαινομέ-
νων διαφθοράς, να προσδίδουν στους παράγοντες της διαφθοράς την προσήκουσα 
κοινωνική απαξία, να συνειδητοποιήσουν τη βλάβη που προκαλεί η διαφθορά στην 
κοινωνία, στην κρατική λειτουργία και στα θεμέλια της δημοκρατίας και κάθε 
ενεργός πολίτης συνειδητοποιώντας την ατομική του ευθύνη να συμβάλει στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς τουλάχιστον με μέτρο το να μην προσφεύγει ο ίδιος 
σε τέτοιες πράξεις.
Η διεθνής κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς και 
κακοδιοίκησης μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
προγράμματος δράσης, του οποίου ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθη-
ση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Για την επίτευξη του σκοπού της πατάξεως της 
διαφθοράς τα κράτη και η Ελλάδα έχουν συνάψει διάφορες διεθνείς συμβάσεις.
Ο θεσμός  του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) καθιερώθηκε με το 
Ν.�07�/�00� σε συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τη θέσπιση 
επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωμάτων και των Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.
Αποστολή του ΓΕΔΔ είναι:
α) η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης,
β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της 
δημόσιας διοίκησης
γ) ο εντοπισμός των φαινομένων της διαφθοράς και κακοδιοίκησης (άρθρο 1 
Ν.�07�/�00�). 
Το πεδίο της δράσης του ΓΕΔΔ περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων 
του δημόσιου τομέα και οι αρμοδιότητες αυτού δεν είναι μόνο κατασταλτικές, αλλά 
και προληπτικές με την έννοια των παρεμβάσεων προς τη Διοίκηση, για τη λήψη 
διοικητικών μέτρων, αλλά και προς την Κυβέρνηση για νομοθετικές ρυθμίσεις με 
στόχο την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν 
διαπιστωθεί.
Ερχόμαστε τώρα στα θέματα του περιβάλλοντος:
Ο πλέον προβληματικός τομέας είναι αυτός της αειφορικής διαχείρισης του οικο-
λογικού αποθέματος της χώρας, καθόσον η συνεχής υποβάθμιση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος παρά την ύπαρξη της συνταγματικής επιταγής και του εθνικού 
και κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε φαινόμενα 
κακοδιοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις διαφθοράς. Η συνεχιζόμενη υποβάθμι-
ση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και σοβαρή 
απειλή κατά της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, αντιστρατεύεται τα δι-
καιώματα των επερχόμενων γενεών και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση 
των φυσικών πόρων.
Από τις ποικίλες απειλές κατά του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων ξεχω-
ρίζουν, για το μη αναστρέψιμο του χαρακτήρα τους, οι χωροταξικές μεταβολές με 
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επιπτώσεις στο οικολογικό απόθεμα της χώρας που κλονίζουν ευθέως το υπόβαθρο 
της ζωής.
Σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το νέφος και η αλόγιστη χρήση επι-
κίνδυνων ουσιών και ιδίως η νιτρορρύπανση μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη 
λήψη τεχνικών ή θεσμικών μέτρων, αλλά κυρίως με τη δημιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους πολίτες και κυρίως στους αγρότες. Η απερημοποίηση, η κατα-
στροφή των δασών και η έκβαση του ανταγωνισμού υπέρ της αστικοβιομηχανικής 
και τουριστικής ανάπτυξης και σε βάρος της γεωργικής γης και των οικοσυστημάτων, 
είναι φαινόμενα μη αναστρέψιμα.
Συνεπώς η Διοίκηση οφείλει, κατά προτεραιότητα, να εφαρμόσει πολιτικές και μέ-
τρα πρόληψης μέσα από ένα υγιή προληπτικό χωροταξικό σχεδιασμό. Η Διοίκηση 
θα όφειλε κατά προτεραιότητα να συντάξει και να εφαρμόσει τα όρια και να ελέγ-
ξει αποτελεσματικά τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό με άξονες 
την προστασία των δασών και των οικοσυστημάτων, τη χωροθέτηση των στερεών 
αποβλήτων, την τιθάσευση της άναρχης δόμησης κυρίως του νησιωτικού χώρου και 
της Αττικής και το χωροταξικό σχεδιασμό των ακινήτων.
Οι παραλείψεις αυτές πιστοποιούνται επί σειρά ετών από τις αποφάσεις των εθνι-
κών και κοινοτικών δικαστικών αρχών, τις αιτιάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της 
Ε.Ε. και, το σημαντικότερο, από την αύξηση των καταγγελιών των πολιτών. Προβλη-
ματικός εμφανίζεται επίσης ο τομέας της πολεοδομίας, που σχετίζεται σε ευρύτερη 
έννοια με την προστασία του περιβάλλοντος που έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα 
της τοπικής αυτοδιοικήσεως σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λειτουργούν 
17� πολεοδομικά γραφεία, πολλά από τα οποία σε επίπεδο δήμων είναι υποστελε-
χωμένα και με μικρή δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ορθολογική γεωγρα-
φική κατανομή των πολεοδομικών γραφείων. Το πρόβλημα των αυθαίρετων μπορεί 
να λυθεί μόνο με την ίδρυση κεντρικής υπηρεσίας κατεδαφίσεων υπό τη μορφή της 
πάλαι ποτέ ΜΟΜΑ, επαρκώς στελεχωμένης και εφοδιασμένης με μηχανήματα, η 
οποία θα επεμβαίνει και θα κατεδαφίζει, αμέσως μετά την τελεσιδικία του σχετικού 
πρωτοκόλλου, τις κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων. Για τα υπόλοιπα αυθαίρετα 
θα επιβάλλεται υψηλό πρόστιμο διατηρήσεως. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής 
μπορεί να αντιμετωπισθεί από τα κονδύλια τα οποία ήδη διατίθενται σήμερα για 
τις κατεδαφίσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Η προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται ρητά και στο Σύνταγμα της Ενωμένης 
Ευρώπης που, αν και δεν έχει ψηφισθεί, απηχεί τις απόψεις των μελών και μάλιστα 
στο άρθρο �7 ορίζεται, ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας του Περιβάλλοντος και η 
βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης 
και να διασφαλίζονται με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.
Η προστασία του περιβάλλοντος ανήκει στην τρίτη γενεά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δεδομένου ότι διασφαλίζει το δικαίωμα του ατόμου σε συσχετισμό με το περιβάλ-
λοντα βιοτικό και αβιοτικό χώρο καθώς επίσης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση 
για τη γνώση των προβλημάτων και της ποιότητάς του.
Οι κατευθυντήριες αρχές πολιτικής για την αειφορία που θεσπίσθηκαν το �005 
αναφέρονται ρητά:
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• Στην προώθηση και προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Στην Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
• Στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη σχετικών αποφάσεων, προ-

κειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ παράλληλα με την προστασία του 
Περιβάλλοντος όπως της συνοχής της ισότητας της οικονομικής ευημερίας και 
της δημοκρατίας.

Το άρθρο �� του Συντάγματός μας καθιστά το Κράτος υπεύθυνο για την προστασία 
του περιβάλλοντος από κάθε αλλοίωση ή υποβάθμιση ακούσια ή εκούσια.
Το επιθεωρησιακό έργο του Κράτους αποτελεί το βασικό εργαλείο ικανοποίησης 
της συνταγματικής επιταγής. Φορείς υλοποίησης άμεσοι είναι ο Γ.Ε.Δ.Δ. και η 
Ε.Υ.Ε.Π. και με διαφοροποιημένη ευθύνη το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, υπό 
την προϋπόθεση άσκησης συναφών προς το περιβάλλον ελέγχων σύμφωνα με την 
εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
Παράδειγμα οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο 
1�50/��.
 Η παράβαση του Κοινοτικού Περιβαλλοντικού Δικαίου από τα κράτη-μέλη επισύρει 
σοβαρές οικονομικές κυρώσεις. Για τη χώρα μας προβλέπεται εφάπαξ πρόστιμο 
2.250.000	€	και	περίπου	30.000	€	για	κάθε	ημέρα	συνέχισης	της	παράβασης	(ήδη	
μας έχει επιβληθεί πρόστιμο � δις δρχ για τον ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟ των Χανίων).
Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη-μέλη πρέπει να ποινικοποιούν κάθε 
πράξη εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας που παραβιάζει τις διατάξεις προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
Η προσπάθεια της ΕΕ (�00�) να επιβάλει οδηγία για την ενιαία ποινικοποίηση των 
αδικημάτων κατά του περιβάλλοντος δεν έχει ακόμη ευοδωθεί.
Χαρακτηριστικά το πρόγραμμα (�00�) της Βιέννης της ΕΕ για την επίτευξη του 
Κράτους Δικαίου στα κράτη-μέλη θεσπίζει:
«Criminal behaviour should be approached in an equally efficient way 
throughout the union» and that «this goes in particular for policy areas where 
the union has already developed common policies, and for policy areas with 
strong cross-border implications such as environmental crime».
Το περιβάλλον περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες δράσεων του ΓΕΔΔ οι οποίες 
στοχεύουν:
• Στην ενίσχυση των ελέγχων προστασίας του, καθώς και της δημόσιας υγείας
• Στη βελτίωση της αξιοπιστίας των ελεγκτικών κρατικών υπηρεσιών
• Στην εξασφάλιση της αμεροληψίας επιβολής κυρώσεων
• Στη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας του ελεγκτικού 

έργου
• Στην υποβολή προτάσεων προς την Πολιτεία  
Με την Ε.Υ.Ε.Π. και τους άλλους ελεγκτικούς φορείς συνεργασθήκαμε στενότατα 
με πολύ επιτυχή αποτελέσματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Μελέτη τοξικών στερεών αποβλήτων – εισήγηση στην πολιτική ηγεσία
• Νοσοκομειακά απόβλητα (συνεργασία Γ.Ε.Δ.Δ. – Ε.Υ.Ε.Π. – Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
• Προστασία Βιοτόπων (Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου – Βιότοποι νήσου ΚΩ)
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• Προστασία Λίμνης Κορώνειας  (εισήγηση στην πολιτική ηγεσία και παρέμβαση 
στην ΕΕ).

• Διοικητικός έλεγχος των αδειών λειτουργίας βιομηχανιών στην περιοχή του Ασω-
πού, οι οποίες παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, όπως εξασθενές χρώμιο (συγκρο-
τήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου Γ.Ε.Δ.Δ.-Ε.Υ.Ε.Π.-Σ.Ε.Υ.Υ.Π., στο πόρισμα του 
οποίου αναδεικνύονται ανάγλυφα η αβελτηρία και οι ευθύνες τόσο της κεντρικής 
διοίκησης, όσο και των περιφερειακών οργάνων, ενώ διατυπώνονται θεσμικές 
προτάσεις).

• Έλεγχος του καθεστώτος των αυθαιρέτων κατασκευών στην παραλία Σχινιά-
Μαραθώνα (συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου Γ.Ε.Δ.Δ.-Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.-Οικ. 
Επιθεώρηση. Βρισκόμαστε στο στάδιο σύνταξης Πορίσματος)

• Έλεγχος (σε εξέλιξη) των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και την 
εποπτεία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του Κηφισού ποταμού 
(συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου Γ.Ε.Δ.Δ.-Ε.Υ.Ε.Π.)

• Σύμπραξη για την άσκηση περιβαλλοντικών ελέγχων μετά από καταγγελίες ή 
εντολή του Γ.Ε.Δ.Δ.

• Υποστήριξη έργου της Ε.Υ.Ε.Π. (παροχή νομικών υπηρεσιών – επιβολή είσπρα-
ξης προστίμων)

• Προγραμματίσθηκε η πιλοτική αξιολόγηση της ΕΥΕΠ από τον ΓΕΔΔ σε θέματα 
πολιτικής / στρατηγικής / προγραμματισμού.

Οι δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό 
επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιηθούν όσον αφορά στις διαδικασίες συμμόρφωσης 
των παραβατών, με μέτρα και παρεμβάσεις τα οποία προβλέπονται στο άρθρο �0 
του Ν. 1�50/��.
Κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας από τον ΟΟΣΑ 
(�000) τονίζεται μεταξύ άλλων «η ανάγκη άμεσης βελτίωσης της συμμόρφωσης με 
τους κανονισμούς και τη νομοθεσία εν γένει, δεδομένου ότι διαπιστούται αδυναμία 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται» και υποδεικνύεται 
η σύσταση υπηρεσίας επιθεώρησης.
Οι προτάσεις μας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης της Διοίκησης 
σε σχέση με το περιβάλλον, συνίστανται στα εξής:
• Κρίνεται απαραίτητη η κωδικοποίηση – απλοποίηση του πολύπλοκου νομοθε-

τικού πλαισίου, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
• Η διαδικασία ελέγχων- επιθεωρήσεων και η επιβολή προστίμων πρέπει να γίνεται 

κατά ενιαίο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τρόπο.
• Είναι απαραίτητη η οργάνωση ενός ενιαίου πλαισίου επιβολής περιβαλλοντικών 

όρων για ομοειδείς δραστηριότητες.
• Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας δραστηριότητας θα πρέπει να είναι υπεύ-
θυνη και για την έκδοση όλων των συναφών αδειών (υγρά, στερεά απόβλητα).

• Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε οι περιβαλλοντικοί όροι να καλύ-
πτουν οριζόντια και όλες τις άλλες σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως και η πρόσβαση 
του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία.
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• Θα πρέπει να συσταθεί υπηρεσία κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
• Να επεκταθούν οι επιθεωρήσεις με σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου με επι-

θεωρητές από διάφορες υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης και ελέγχου, ώστε 
να μειωθεί το κόστος και η απασχόληση τουλάχιστον κατά 75%, όπως απέδειξαν 
οι σχετικές μελέτες.

• Να εκσυγχρονιστεί ο Ν.1�50/�� όπως τροποποιήθηκε με τον �010/�00�, αλλά 
κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος αυτός με όλες τις προβλεπόμενες από αυτόν 
κυρώσεις.

• Πρέπει στις ποινικές δίκες για την προσβολή του περιβάλλοντος να επιτρέπεται 
η παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
στο Δημόσιο και τις οικολογικές οργανώσεις.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στα προβλήματα της περιοχής 
σας.
Οι υγροβιότοποι Λούρου, Τουρλίδας, Νησιού Τουρλίδας, Διονίου, Ρεμπακίων Αι-
τωλικού κ.λ.π.  αποτελούν δημόσια γη, προστατευόμενη από τη διεθνή συνθήκη 
raMSar. Οι υγροβιότοποι αυτοί, έχουν καταταγεί, ωσαύτως στις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Οδηγίας 7�/�0�/ΕΟΚ περί 
πτηνών. Παράλληλα, αποτελούν τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανόμενο 
στο δίκτυο Natura �000, δυνάμει της Οδηγίας ��/��/ΕΟΚ.
Στις εν λόγω περιοχές έχει από μακρού αναπτυχθεί και εξακολουθεί να αναπτύσσε-
ται αυθαίρετη δόμηση επί καταπατηθέντων ή καταπατουμένων εκτάσεων, η οποία, 
συν τοις άλλοις, αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής και είναι δυνατόν να στοι-
χειοθετήσει παραβίαση της συνθήκης raMSar και των Κοινοτικών Οδηγιών. Η 
χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 
�005 (υπόθεση C-1��/0�) για παράβαση των υποχρεώσεών της στις περιοχές αυτές, 
που απορρέουν από την Οδηγία 7�/�0�/ΕΟΚ, ενώ, τον Απρίλιο του �00� δέχτηκε 
προειδοποίηση (IP/0�/�7�) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση με την 
εν λόγω απόφαση. Με την ���0�/��-5-0� Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Δ΄�77/�1-5-0�) οριοθε-
τήθηκαν οι περιοχές αυτές ως «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτω-
λικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων» 
και καθορίστηκαν  οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις.
Η αυθαίρετη δόμηση στις περιοχές  Τουρλίδας και Νησιού Τουρλίδας έχει χρησι-
μοποιήσει ως πρόσχημα τις πράγματι υφιστάμενες από μακρού χρόνου πελάδες, 
ήτοι μικρούς πασσαλόπηκτους παραδοσιακούς οικίσκους, οι οποίοι είχαν δημιουρ-
γηθεί για χρήση από τους αλιείς της λιμνοθάλασσας. Ωστόσο,  στις πλείστες των 
περιπτώσεων, οι πελάδες έχουν μετεξελιχθεί σε παραλίμνιες σταθερές κατασκευές 
(συνήθως υποβαθμισμένης αισθητικής) για παραθεριστική ή και μόνιμη χρήση.
Πλέον απροκάλυπτο χαρακτήρα έχει λάβει η αυθαίρετη δόμηση στην περιοχή του 
Λούρου, όπου οι καταπατητές έχουν περιφράξει εκτάσεις πέριξ των αυθαιρέτων 
οικιών σε συνεχή γραμμή, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της πρόσβασης στην 
παραλία.            
Όπως γίνεται αντιληπτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ουσιαστική και συστηματική 
παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε οι περιοχές αυτές να επανακτήσουν τον χαρακτή-
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ρα τους, όπως αυτός υπαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες και τις Κοινοτικές 
Οδηγίες και έχει εξειδικευτεί με την Κ.Υ.Α  ���0�/��-5-0� και είναι «η προστασία, 
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και 
πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου». Ήπια ανάπτυξη, εντός του υφισταμένου θεσμι-
κού πλαισίου, με σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση.  Πέραν της ανάγκης 
αποκατάστασης της νομιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, συντρέχουν 
και λόγοι εθνικού συμφέροντος, δεδομένου ότι ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος κα-
ταδίκης της χώρας μας με βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα, για παραβίαση εν τοις 
πράγμασι των Κοινοτικών Οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων Τα πρόστιμα αυτά, 
βεβαίως, δεν θα καταβάλουν οι καταπατητές, αλλά θα στερηθεί τα σχετικά ποσά 
το κοινωνικό σύνολο, διότι τα ποσά αυτά παρακρατούνται από τις ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις.
Έχουμε ήδη προτείνει αρμοδίως και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την δραστηρι-
οποίηση και ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αι-
τωλικού, ώστε να σχεδιάσει, να επιβάλει και να περιφρουρήσει τις απαιτούμενες 
προσαρμογές των υφισταμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων γης, στο κανονιστικό 
πλαίσιο που υπαγορεύει η Κ.Υ.Α  ���0�/��-5-0� και μάλιστα χωρίς την παραμικρή 
έκπτωση, διότι η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις μορφές του αποτελεί 
πλέον επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. 
Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας δηλώσω 
ότι θα είμαι αρωγός σε κάθε νόμιμη προσπάθεια για την διαφύλαξη του περιβάλ-
λοντος.

      Μεσολόγγι 5 Δεκεμβρίου �00�
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης τον αιώνα που διανύουμε θα είναι εντυπω-
σιακά πιο έντονη απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Σύμφωνα με τη Διακυβερ-
νητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), η θαλάσσια στάθμη 

θα ανέλθει κατά μέσο όρο 50 cm στην περίπτωση που το διοξείδιο του άνθρακα 
παρουσιάσει αυξητική συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα. Μια τέτοια άνοδος θα έχει 
σοβαρές συνέπειες στον πλανήτη. Παρ’ όλο που μια τέτοια άνοδος φαίνεται μικρή, 
εντούτοις μπορεί να προκαλέσει μια οπισθοχώρηση της ακτογραμμής κατά 50 m 
τουλάχιστον με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
παράκτιων περιοχών. Ζώνες οπισθοχώρησης θα πρέπει να σχεδιαστούν σε όλες τις 
επικίνδυνες περιοχές.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων των 
κλιματικών αλλαγών στην Ελληνική παράκτια ζώνη. Οι παράκτιες ζώνες περιλαμ-
βάνονται στα πλέον δυναμικά και εξελισσόμενα συστήματα του πλανήτη μας με 
τεράστια οικολογική και οικονομική αξία, γεγονός που επιβάλει την προστασία τους 
από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με τα 
διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία και την κατάρτισή του μπορεί να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση και διαχρονική παρακολούθηση της παράκτιας 
τρωτότητας στο πλαίσιο πολιτικών σχεδιασμών ολοκληρωμένης και βιώσιμης δια-
χείρισης των παράκτιων ζωνών.  

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

Οι παράκτιες ζώνες, θεωρούνται ως η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ξηράς και θά-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ευστράτιος Δουκάκης

Κλιματική αλλαγή: Μια ενοχλητική
και επικίνδυνη αλήθεια για την ελληνική 
παράκτια ζώνη
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λασσας. Οι διαστάσεις τους μεταβάλλονται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με 
την αλληλεπίδραση των θαλάσσιων και χερσαίων διεργασιών (Δουκάκης, 1���). 
Σε παγκόσμια κλίμακα το μέσο πλάτος του χερσαίου τμήματος των παράκτιων 
ζωνών υπολογίζεται σε �0 km, εύρος που δεν έχει γενική ισχύ στην περίπτωση 
νησιών, νησιωτικών συμπλεγμάτων κλπ. Η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και 
οικονομικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες ζώνες υπογραμμίζει την αξία ορ-
θολογικής διαχείρισής τους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, το �0,�% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στη ζώνη πλάτους �0 
km από τη θάλασσα και το �7% του πληθυσμού στη ζώνη πλάτους 100 km από 
τη θάλασσα. Πολλές παράκτιες περιοχές χωρών παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης 
πληθυσμού και αστικοποίησης μεγαλύτερους από τους εθνικούς μέσους όρους 
τους (Μαντόγλου, �001). 
Τα τελευταία ��0.000 χρόνια, η Γη «γνώρισε» � κλιματικές περιόδους. Η τελευταία 
παγετώδης περίοδος ξεκίνησε πριν από 1�0.000 χρόνια περίπου και τελείωσε πριν 
από 1�.000 χρόνια περίπου ακολουθούμενη από μία θερμή περίοδο μέχρι σήμερα. 
Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των αερίων του Θερμοκηπίου με φυσική προέλευση 
(διοξείδιο του άνθρακα (CO�) και μεθάνιο (Ch�)) και του κλίματος έχει επιβεβαι-
ωθεί και στις � προαναφερόμενες κλιματικές περιόδους (National Observatory of 
athens, �001). 
Ο αυξανόμενος ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη μας κατά τον �0ο αιώνα δεν οφεί-
λεται  μόνο σε  φυσικά αίτια αλλά και  στην υποβάθμιση και  ρύπανση του περιβάλ-
λοντος. Η δεκαετία του ’�0 ήταν πιθανόν η θερμότερη δεκαετία της περασμένης 
χιλιετίας στο Βόρειο Ημισφαίριο ενώ το 1��� ήταν το θερμότερο έτος της δεκαετίας. 
Σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά σενάρια, αξιοσημείωτη αύξηση των συγκεντρώσεων 
των αερίων του Θερμοκηπίου θα οδηγήσει σε άνοδο της παγκόσμιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας από 1.7 °C - �.0 °C μέχρι το �100 και σε μία μέση άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας από �� μέχρι 75 cm με διαφοροποιημένες, βέβαια, επιπτώσεις στις 
διάφορες περιοχές του πλανήτη μας (National Observatory of athens, �001). Από 
τα μέσα του 1�ου αιώνα ήταν γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ότι οι ατμοσφαι-
ρικές συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα (CO�), ενός από τα σημαντικότερα 
αέρια του θερμοκηπίου, διατηρούν τη γη θερμότερη λόγω της απορρόφησης της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας. Διαφορετικά, η Γη θα ήταν μία ψυχρή μάζα. Η συμβολή 
της καύσης του πετρελαίου, των γαιανθράκων κλπ. στην αύξηση των επιπέδων 
των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων του CO� άρα και στη θέρμανση της γης είναι 
σημαντική (titus, 1��1). Εκτιμάται, ότι διπλασιασμός των εκπομπών CO� θα μπο-
ρούσε να θερμάνει τη γη από 1,5 °C – �,5 °C. Εκτός από το CO�, το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου ενισχύεται από την αύξηση των εκπομπών και άλλων αερίων όπως 
μεθάνιο, νιτρώδη οξείδια, χλωροφθοράνθρακες και διοξείδιο του θείου.  
Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της γης έχει αυξηθεί από 0,� οC 
εώς  0,� οC από τα τέλη του 1�ου αιώνα και από 0,� οC εώς 0,� °C τα τελευταία 
�0 χρόνια. Η θέρμανση του πλανήτη αφορά τόσο την επιφάνεια της θάλασσας 
(με άμεση συνέπεια την ωκεάνια θερμική διαστολή και επομένως και την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας) όσο και την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρά 
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της (IPCC,�001). Βάσει των σεναρίων του IPCC (Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις 
Κλιματικές Αλλαγές), οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν 
από 1,� εώς 5,� οC  μέχρι το �100 σε σχέση με το 1��0 ενώ η θέρμανση του πλανή-
τη θα εξακολουθήσει να ποικίλει για κάθε περιοχή και για κάθε εποχή του έτους. 
Τα σενάρια πρόβλεψης μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών συνδέονται στενά με τα 
αντίστοιχα σενάρια εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου και κυρίως με τις 
μελλοντικές συγκεντρώσεις του CO� (IPCC, �001).  
Η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες συ-
νέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου και των ευρύτερων κλιματικών αλλαγών. 
Οι φυσικές επιπτώσεις είναι (Σιαφάκας, �00�):
• Αύξηση της συχνότητας κατάκλυσης και πλημμύρων από καταιγίδες
• Επιταχυνόμενη παράκτια διάβρωση
• Υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων
• Εισχώρηση θαλάσσιων υδάτων σε εκβολές ποταμών και ποτάμια συστήματα 
• Υποβάθμιση ή και εξαφάνιση παράκτιων υγροβιότοπων
Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι: 
• Αυξανόμενος κίνδυνος πλημμύρων και ανθρώπινων απωλειών
• Καταστροφή ή ζημιές σε παράκτιους οικισμούς, προστατευτικά έργα και άλλες 

υποδομές
• Υποβάθμιση ανανεώσιμων φυσικών πόρων 
• Δυσχέρειες στον τουρισμό και τις μεταφορές
• Κίνδυνος για παράκτια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία
• Υποβάθμιση της παράκτιας γεωργίας και της αλιείας λόγω υποβάθμισης της 

ποιότητας των  εδαφών και των υδάτων αντίστοιχα.

Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ

Οι Klein και Nicholls όρισαν την παράκτια τρωτότητα ως τη σύνθεση της επι-
κινδυνότητας του φυσικού παράκτιου συστήματος και της επικινδυνότητας του 
κοινωνικοοικονομικού παράκτιου συστήματος λόγω των κλιματικών αλλαγών. Αν 
και είναι διακριτοί όροι, σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό οι με-
λέτες παράκτιας επικινδυνότητας προσδιορίζουν την αντίδραση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς παράκτιου περιβάλλοντος στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών (Nicholls, 1���). Οι επιπτώσεις της ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας σε ένα φυσικό παράκτιο σύστημα εξαρτώνται από 
την «ευαισθησία» του στις επιπτώσεις αυτές και την προσαρμοστικότητα καθώς 
και την αντοχή του. Η «ευαισθησία» αντανακλά την πιθανότητα επίδρασης της 
στάθμης της θάλασσας στο παράκτιο σύστημα. Για παράδειγμα, μία παράκτια 
περιοχή ήπιων κλίσεων και χαμηλών υψομέτρων παρουσιάζει συγκριτικά με άλλες 
περιοχές μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Η προσαρμοστικότητα και η αντοχή περιγρά-
φουν την σταθερότητα ή μη του φυσικού συστήματος σε μεταβολές. Ειδικότερα, 
η αντοχή εκφράζει τη δυνατότητα του συστήματος να αντισταθεί στη διαταραχή 
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π.χ. λόγω των κλιματικών αλλαγών ενώ η προσαρμοστικότητα εκφράζει την ταχύ-
τητα με την οποία το παράκτιο σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. 
Οι παραπάνω παράμετροι συνιστούν τη φυσική επικινδυνότητα του παράκτιου 
φυσικού συστήματος στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας (Nicholls, 1���).
Η προβλεπόμενη επιταχυνόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει δημι-
ουργήσει την ανάγκη προσδιορισμού της  μεταβολής των ακτογραμμών ως φυσική 
αντίδραση. Η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης της ακτογραμμής σε ενδεχό-
μενες μεταβολές της στάθμης της θάλασσας είναι χρήσιμη για τη διατήρηση και 
προστασία των ευπαθών παράκτιων συστημάτων. Δεν υπάρχει, εν τούτοις, ακριβής 
και ποσοτικοποιημένη  μεθοδολογία πρόβλεψης παράκτιων μεταβολών,  ενώ ακόμα 
και τα απαιτούμενα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επιστημονικών διαφωνιών 
(hammar-Klose,thieler, �001). Διεθνώς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγ-
γίσεις και μέθοδοι στο αντικείμενο της πρόβλεψης της φυσικής «αντίδρασης» των 
ακτογραμμών σε μεμονωμένους παράγοντες πίεσης όπως η ενδεχόμενη άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας. Κάθε μία από τις προσεγγίσεις αυτές έχει τις αδυναμίες 
της ή είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες μόνο εφαρμογές. Άλλες αξιόλογες προ-
σπάθειες αφορούν την ανάπτυξη μαθηματικοποιημένων δεικτών (π.χ. CVI- Coastal 
Vulnerability Index ή δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας, EVI - Environmental 
Vulnerability Index- δείκτης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας για παράκτιες πε-
ριοχές) που στερούνται, όμως, επαρκούς τυποποίησης και ανάλυσης των επιμέρους 
παραγόντων επικινδυνότητας.

Μ Ο Ν Τ ΕΛΟ  Π Α ΡΑ Κ Τ Ι Α Σ  Τ Ρ Ω Τ Ο Τ Η ΤΑ Σ 
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  Χ Ω Ρ Ο 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου είναι η ύπαρξη 
ιδιαίτερα εκτεταμένης παράκτιας ζώνης με κύρια στοιχεία την ποικιλομορφία 
τύπων και γεωμορφών και την εντατική ανθρωπογενή παράκτια δραστηριότητα. 
Η ιδιαίτερη περιβαλλοντική, οικολογική αλλά και οικονομική αξία των ελληνικών 
ακτών, ως πολύτιμου φυσικού πόρου προς αειφορική διαχείριση, επιβάλλει την 
δημιουργία ενός μαθηματικού εργαλείου ή μοντέλου που θα προσδιορίζει την 
κατά τόπους παράκτια επικινδυνότητα. Οι βασικές συνιστώσες ενός μοντέλου 
παράκτιας τρωτότητας είναι οι παράγοντες παράκτιας εξέλιξης που επηρεά-
ζουν τη σταθερότητα των ακτών και ακτογραμμών, δρώντας σε μεγάλο εύρος 
χρονικών και χωρικών κλιμάκων και εκφράζοντας έναν πολύπλοκο συνδυασμό 
ωκεανογραφικών, γεωλογικών, τεκτονικών, μετεωρολογικών, ανθρωπογενών και σε 
μικρότερο βαθμό βιολογικών διεργασιών. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να έχουν 
είτε ποσοτική είτε ποιοτική έκφραση. Από την αναγνώριση των βασικών αυτών 
παραγόντων παράκτιας εξέλιξης μπορούν να προκύψουν εκείνες οι μεταβλητές ή 
ενδείκτες (indicators) που θα συνεκτιμηθούν ώστε να προσδιοριστεί η παράκτια 
επικινδυνότητα απέναντι σε φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς πιέσεις ή τάσεις. 
Η χρησιμοποιούμενη χωρική κλίμακα είναι σημαντική για την επιλογή και τα 
χαρακτηριστικά των επιλεγόμενων παραμέτρων παράκτιας εξέλιξης. 
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Η εγγενής πολυπλοκότητα των μορφών και των λειτουργιών των παράκτιων ζωνών 
καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ανάπτυξη ενός αντικειμενικού και παραμετρικο-
ποιημένου μοντέλου παράκτιας τρωτότητας με γενική ισχύ. Η παράκτια τρωτότητα, 
τα τελευταία χρόνια ειδικότερα, αποτελεί ένα προνομιακό, νέο επιστημονικό πεδίο 
έρευνας με ενδιαφέρον και προοπτικές. Οι έως τώρα προσπάθειες χαρακτηρίζονται 
από αποσπασματικότητα και υποκειμενικότητα σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια 
πλήρων χρονοσειρών δεδομένων για καθοριστικές παραμέτρους παράκτιας τρω-
τότητας. Επιπλέον, παρατηρείται ένα αξιοσημείωτο κενό στη μοντελοποίηση και 
μαθηματικοποίηση της έννοιας που θα βοηθούσε στη γενικευμένη εφαρμογή της 
για τη διαχρονική παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος, την επισήμανση 
κινδύνων και τη χάραξη στρατηγικής. 
Το πλήθος και η ποικιλομορφία των διαφόρων παραγόντων παράκτιας εξέλιξης κα-
θώς και ο διαφορετικός βαθμός επίδρασής τους συναρτήσει της χωρικής κλίμακας 
αποτελούν μειονεκτήματα. Ειδικότερα, τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδι-
ορισμό των μεταβλητών κάθε  περιοχής μελέτης προέρχονται από διαφορετικές 
ποικίλες πηγές με διαφορετική ακρίβεια και ανάλυση λεπτομέρειας.
Σε μελέτες παράκτιας τρωτότητας ως πρωτογενή στοιχεία χρησιμοποιούνται χάρτες, 
αεροφωτογραφίες, ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις, ιστορικές αναφορές, 
στοιχεία κυματισμών και παλιρροιών, μετρήσεις τάσεων ανόδου στάθμης θάλασσας 
και πλήθος άλλων πληροφοριών. Όλα αυτά τα δεδομένα μεταφέρουν τα σφάλματα 
της αρχικής πηγής με αποτέλεσμα στην τελική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών να 
έχει προκύψει αθροιστικό σφάλμα. Άλλωστε, για παρόμοιες μελέτες επικινδυνότη-
τας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και ανεκτά σφάλματα στη χρήση 
των απαραίτητων δεδομένων γεγονός που δυσχεραίνει την πιστοποίηση ακριβείας 
και την αξιολόγηση παρόμοιων μελετών. Το μεγάλο εύρος των χρησιμοποιούμενων 
δεδομένων δημιουργεί την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ακριβειών και απαι-
τούμενης ποιότητας δεδομένων. Η ίδια ποικιλομορφία των απαιτούμενων δεδομένων 
ενισχύει τη δυσκολία εύρεσής τους για την εφαρμογή ενός μοντέλου παράκτιας 
τρωτότητας.
Τα χωρικά και ποιοτικά (ή περιγραφικά) δεδομένα των παραγόντων ενός μοντέλου  
παράκτιας τρωτότητας παρουσιάζουν μεταβλητότητα σε διάφορες χωρικές κλίμα-
κες. Οι παράγοντες των φυσικών και ωκεανογραφικών διεργασιών (παλίρροια, κυμα-
τισμοί, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θαλάσσια ρεύματα, κλπ.) παρουσιάζουν 
ομοιομορφία και συνέχεια κατά μήκος της ακτογραμμής μίας σχετικά περιορισμένης 
περιοχής μελέτης. Οι επιπτώσεις των παραπάνω παραμέτρων στη μεταβλητότητα 
των τιμών παράκτιας τρωτότητας είναι δευτερεύουσες και αποκτούν σημασία για 
χωρικές κλίμακες που υπερβαίνουν τα �0 χιλιόμετρα ή σε κάποιες περιπτώσεις και 
τα 100 χιλιόμετρα. Η παράμετρος των σχετικών μεταβολών της στάθμης της θά-
λασσας για μελέτες παράκτιων περιοχών με μήκος ακτογραμμής λίγων χιλιομέτρων 
(�-5 km) παρουσιάζεται σταθερή και μονοσήμαντη. Διαφοροποίηση των τάσεων 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας συνδέεται με ισοστατικές ή τεκτονικές αλλαγές 
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ενώ μεταβολές στο παλιρροιακό εύρος συνδέονται με τη διαφορετική διαμόρφωση 
της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. 
Παράγοντες όπως γεωμορφολογία, παράκτια κλίση, οπισθοχώρηση/πρόσχωση ακτο-
γραμμής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα συναρτήσει της χωρικής 
κλίμακας και γι’αυτό έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην τελική τιμή παράκτιας 
επικινδυνότητας. Ιδιαίτερα, η γεωμορφολογία και η παράκτια κλίση είναι χαρακτη-
ριστικές για κάθε ακτή ή τμήμα της και θεωρούνται ως οι κυρίαρχοι παράγοντες 
προσδιορισμού της παράκτιας επικινδυνότητας λόγω ανόδου της στάθμης της θά-
λασσας. Ακόμα, η οπισθοχώρηση/πρόσχωση ακτογραμμής παρουσιάζει μεγάλη μετα-
βλητότητα σε μικρές χωρικές κλίμακες (~� km) (hammar-Klose,thieler, �001).
Για την πληρέστερη μελέτη παράκτιας τρωτότητας θεωρείται ότι οι μεταβλητές 
μεγάλης κλίμακας (κυματισμοί, παλίρροιες, τάσεις στάθμης της θάλασσας) πρέπει 
να χαρτογραφούνται με σχετικά καλή ακρίβεια ενώ οι μεταβλητές μικρών κλιμάκων 
(γεωμορφολογία, κλίσεις, ιστορική οπισθοχώρηση/πρόσχωση) πρέπει να μελετού-
νται σε κλίμακα που να επιτρέπει την αντίληψη των επιδράσεών τους στις ακτές 
(hammar-Klose,thieler, �001). Απουσιάζει, επιπλέον, ο αντικειμενικός καθορι-
σμός της μικρότερης χωρικής μονάδας αναφοράς σε παρόμοιες μελέτες τρωτότητας 
αναλογιζόμενοι ότι το εύρος της παράκτιας ζώνης δεν είναι αυστηρά καθορισμένο 
καθώς και ότι ο παράκτιος χώρος είναι κατακερματισμένος από γεωμορφές και 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Κάθε παράκτια περιοχή παρουσιάζει τις ιδιαιτερό-
τητές της αποτελώντας ένα πολύπλοκο σύστημα. Συνεπώς, η διακριτοποίηση της 
περιοχής αυτής σε υποπεριοχές, για πληρέστερη μελέτη, είναι υποκειμενική και 
εξαρτάται σημαντικά από την ανάλυση και την ακρίβεια του υπάρχοντος χαρτο-
γραφικού υποβάθρου.
Καίριο είναι και το ζήτημα του ορισμού της παράκτιας ζώνης ώστε να προσδιορι-
στεί η χωρική μονάδα ανάλυσης. Προς το παρόν, οι μελέτες εκτίμησης παράκτιας 
τρωτότητας εμπεριέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας, επιλέγοντας αυθαίρετα 
τη ζώνη ενδιαφέροντος και παραβλέποντας κάποια ή υπερτονίζοντας άλλα δεδο-
μένα που καθορίζουν το χαρακτήρα και τις αλληλεπιδράσεις εντός της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης. 
   
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η επιταχυνόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε συνδυασμό με τις σημα-
ντικές κλιματολογικές αλλαγές που επέρχονται θα δημιουργήσει ένα πλήθος προ-
βλημάτων σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας μας, κυρίως σε αυτές όπου οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν μειώσει την φυσικές ικανότητες προσαρμογής. 
Έτσι, η αύξηση της θερμοκρασίας και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα 
αυξήσει τους κινδύνους πιθανών καταστροφών για τους παραθαλάσσιους πληθυ-
σμούς, για τις αστικές δομές αλλά και για τις μελλοντικές επενδύσεις (IPCC, �001). 
Βέβαια, εξαιτίας των μεγάλων αντιθέσεων των φυσικών παραθαλάσσιων αλλά και 
των κοινωνικό-οικονομικών συστημάτων όπως επίσης και της δυναμικής αντίδρασης 
τους σε αναμενόμενες αλλαγές, είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι μελλοντικές 
επιπτώσεις. Η προσαρμογή του κάθε συστήματος θα ποικίλλει ανάλογα με τις 
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φυσικές-οικονομικές συνθήκες, την πολυπλοκότητα του και την περίπτωση της 
τοποθεσίας κάθε φορά.
Η αναμενόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Μεσόγειο δεν θα επηρεά-
σει βέβαια μόνο τις παράκτιες πόλεις και τις  περιοχές με οικιστική ανάπτυξη της 
χώρας μας. Σημαντικά θα επηρεαστούν και οι ελληνικοί παράκτιοι βιότοποι, τα 
περισσότερα δέλτα των ποταμών και περιοχές με ήπια κλίση. Ο κίνδυνος από φαι-
νόμενα διάβρωσης και πλημμύρες θα αυξηθεί στις περιοχές αυτές, ενώ οι ποταμοί 
και οι παράκτιοι ταμιευτήρες γλυκού νερού θα υποβαθμιστούν από την διείσδυση 
υφάλμυρου ύδατος. Τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των παράκτιων περιοχών της 
χώρας μας, όπως είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η πολεοδομική υποβάθμιση, 
η καταστροφή των οικοσυστημάτων και φυσικών τοπίων κ.α. (Ρόκος, 1���), θα 
διογκωθούν ακόμη περισσότερο από τις μεταβολές του κλίματος και την εμφάνιση 
ακραίων καιρικών φαινόμενων. Έτσι θα απειληθούν άμεσα οι φυσικές ισορροπίες 
όλων των παράκτιων συστημάτων της χώρας μας, τα οποία θα πρέπει να προσαρ-
μοστούν στις νέες συνθήκες. 
Στα πλαίσια παράκτιας μελέτης που έγινε για έναν μεγάλο αριθμό παράκτιων πε-
ριοχών της Ελλάδας, προέκυψαν μια σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων για τις δια-
βρωτικές/προσχωτικές τάσεις που αναπτύσσονται στις ελληνικές ακτές. Οι περιοχές 
μελέτης περιλάμβαναν πλήθος νησιών (Κω, Ρόδο, Λήμνο, Κρήτη, Λέσβο, Κέρκυρα, 
Σάμο), παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (Νομό Ηλείας, Βαρθολομιό, Νότιο 
Κορινθιακό κόλπο, την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, την λιμνοθάλασσα Κοτύχι 
στο νομό Ηλείας, την Κορώνη στη Μεσσηνία, το Δερβένι στο νότιο Κορινθιακό 
κόλπο, το Περιγιάλι Κορινθίας, το Κιάτο, το Μετόχι Αχαΐας, το Κατάκολο Πύργου, 
την Κυπαρισσία/Στροφάδες στη Μεσσηνία, τις εκβολές του Αλφειού ποταμού, την 
λίμνη Μουριά στον Πύργο κ.α.) και παράκτιες περιοχές της κεντρικής και βορείου 
Ελλάδος (τις παράκτιες περιοχές της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης, την Κεραμωτή 
στο νομό Καβάλας, τα δέλτα των ποταμών Νέστου και Αχελώου, τις Αλυκές Κί-
τρους στην Πιερία, το Μεσολόγγι, το Πόρτο Λάγος, την Αλεξανδρούπολη, τμήμα 
της ακτογραμμής της Κατερίνης στην Πιερία, τα Άβδυρα της Μακεδονίας κ.α.). 
Το συνολικό μήκος των ακτογραμμών μελέτης προσέγγιζε τα �000 km, το βάθος 
εναπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε στις υπολογιστικές διαδικασίες ήταν κυρίως στην 
ισοβαθή των – 10 m και τα σενάρια των κλιματικών αλλαγών που χρησιμοποιήθηκαν 
στις περισσότερες εφαρμογές ήταν αυτά που προέβλεπαν άνοδο της μ.σ.θ. κατά 
0,5m έως το �050 και 1m μέχρι το �100 (τα βασικά σενάρια κλιματικών αλλαγών 
της IPCC). Το διαθέσιμο υλικό που χρησιμοποιήθηκε, ποίκιλε κατά περίπτωση (στις 
περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες διαφόρων χρονολο-
γιών και ποικίλης κλίμακας, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες, όπως επίσης και τοπο-
γραφικά διαγράμματα του αιγιαλού και της παραλίας συγκεκριμένων χρονολογιών 
για τον ελλαδικό χώρο). Οι ιστορικές ακτογραμμές οι οποίες προέκυψαν από όλες 
τις διαθέσιμες πηγές υλικού, χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις εφαρμογές έτσι ώστε 
να υπολογιστούν επιμέρους ρυθμοί μεταβολής της ακτογραμμής για συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα μελέτης (¨ιστορική οπισθοχώρηση¨). Άλλωστε, ο υπολογισμός 
της ιστορικής οπισθοχώρησης  για μια παράκτια περιοχή αποτελεί βασικό εργαλείο 
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κατανόησης και περιγραφής της τάσης μεταβολής και της συμπεριφοράς της κάθε 
ακτής. Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε σε συνδυασμό με τα 
προβλεπόμενα σενάρια κλιματικών αλλαγών, να υπολογιστεί ένας τελικός προβλε-
πόμενος (μελλοντικός) ρυθμός μεταβολής της ακτογραμμής για κάθε μία παράκτια 
περιοχή της Ελλάδος που συμπεριλήφθηκε στη μελέτη. 
Με βάσει αυτόν τον υπολογιζόμενο ρυθμό μεταβολής, υπολογίστηκαν τα εδάφη που 
θα διαβρωθούν ή θα προσχωθούν μέχρι τα έτη �050 και �100, έτσι ώστε να γίνει 
μια εκτίμηση των απωλειών γης εξαιτίας της ανόδου της μ.σ.θ., της διάβρωσης του 
εδάφους και της πιθανής δράσης κυματικών καταιγίδων, σε παράκτιες περιοχές της 
Ελλάδος οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα (είτε λόγω χαμηλής κλίσης 
του εδάφους, είτε λόγω υψηλών ρυθμών διάβρωσης). 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον υπολογισμό των ρυθμών μεταβολής της 
ακτογραμμής και των εδαφών που θα διαβρωθούν, για όλες τις προαναφερθείσες 
παράκτιες περιοχές της μελέτης, παρουσιάζονται παρακάτω : 
• Σε �� παράκτιες περιοχές της χώρας μας, προσμετρώντας την ιστορική οπισθο-

χώρηση σε συνδυασμό με τα σενάρια κλιματικών αλλαγών για άνοδο της μ.σ.θ. 
κατά 1m έως το �100, υπολογίστηκε ένας μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
ακτογραμμής (ως μελλοντική πρόβλεψη) της τάξης των – 1,7� m/yr (έντονη 
διαβρωτική τάση).

• Σε �0 παράκτιες περιοχές της χώρας μας, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
της ακτογραμμής, προσμετρώντας αποκλειστικά την ιστορική οπισθοχώρηση της 
ακτογραμμής σε κάθε εφαρμογή, υπολογίστηκε σε – 0,1� m/yr (μικρή διαβρωτική 
τάση). 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως για έναν μεγάλο αριθμό παράκτιων περιοχών 
στην Ελλάδα, υπολογίζεται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ακτογραμ-
μής λίγο μεγαλύτερος από το  -1,0 m/yr, κάτι που σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές 
οι συγκεκριμένες ακτές της μελέτης παρουσιάζουν τάσεις έντονης διάβρωσης που 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια εδαφών, εγκαταστάσεων και περιουσιών που 
βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή, για ένα χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης των 50 
(�050) ή των 100 χρόνων (�100).
Όσον αφορά τα εδάφη που θα χαθούν σύμφωνα με τους υπολογιζόμενους ρυθμούς 
μεταβολής της ακτογραμμής, σε αρκετές περιπτώσεις παράκτιων περιοχών κρίνο-
νται ως ιδιαιτέρως σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Στις παράκτιες περιοχές της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης, για μια ακτογραμμή 
συνολικού μήκους �1,� km και για άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το �100, υπο-
λογίζεται ότι θα χαθούν �7,1km�, ενώ αν καταστραφεί και το ανάχωμα, υπολο-
γίζεται ότι θα χαθούν �7,7km� (Kανελλάκης, �00�)

• Για το δέλτα του Αχελώου, για μια ακτογραμμή συνολικού μήκους 5,� km και για 
άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το �100, υπολογίζεται ότι θα χαθούν 7� στρέμματα 
(Πολίτης, �00�).

• Για την περιοχή Άβδυρα στην Μακεδονία, για μια ακτογραμμή συνολικού μήκους 
7 km και για άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το �100, υπολογίζεται ότι θα χαθούν 
71,��ha.
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• Για την περιοχή Τιγκάκι στη Κω, για μια ακτογραμμή συνολικού μήκους �,7km 
και για άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το �100, υπολογίζεται ότι θα χαθούν ��� 
στρέμματα (Παπαδοπούλου, �00�).

• Για την περιοχή Λίμνη Αλυκή της Λήμνου, για μια ακτογραμμή συνολικού μή-
κους �,� km και για άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το �100, υπολογίζεται ότι θα 
χαθούν �0�,1ha (Πλιάκος, �00�). 

• Για την παράκτια περιοχή του κόλπου του Ναυπλίου στην αργολίδα, για μια 
ακτογραμμή συνολικού μήκους �5 km και για άνοδο της μ.σ.θ. κατά 1m έως το 
�100, υπολογίζεται ότι θα χαθούν �70ha (Αντωνίου, �001).

Με βάσει τις παραπάνω υπολογιζόμενες απώλειες γης σε διάφορες παράκτιες πε-
ριοχές της Ελλάδας καθίσταται σαφές πως ο καθορισμός του ρυθμού μεταβολής 
της ακτογραμμής για κάθε παράκτια περιοχή που μελετάται, αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν ζώνες υψηλής και μέτριας επι-
κινδυνότητας κοντά στην ακτογραμμή και συνεπώς να προστατευθούν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Κάθε μια διεργασία και επίπτωση στην παράκτια ζώνη μπορεί να εκτιμηθεί με τη 
χρήση μαθηματικών μοντέλων. Έτσι, για κάθε μια από αυτές έχουμε τα παρακάτω 
μοντέλα:
• Διάβρωση: Το μοντέλο Bruun [1] χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εκτίμηση της 

οριζόντιας μεταβολής της ακτογραμμής και εφράζεται:
 
 r = [L ∗ SLr] / h
 όπου SLr είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασας, L η απόσταση της ακτο-

γραμμής από το βάθος εναπόθεσης και h το βάθος εναπόθεσης.

• Ιστορική Οπισθοχώρηση: Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τον �00 αιώνα 
ήταν της τάξης των 15 cm [�]. Η μελλοντική οπισθοχώρηση της ακτογραμμής 
rIO μπορεί να εκφραστεί ως:

 
 rIO = [100 ∗ rΔΤ ∗ SLr ] / 15 ∗ ΔΤ
 όπου rΔΤ η οπισθοχώρηση στο χρονικό διάστημα ΔΤ που εξετάζεται (π.χ 1��0-

1��0=50 χρ.).

• Κατακλυσμός: είναι η μόνιμη μετακίνηση της θάλασσας στη χερσαία ζώνη λόγω 
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και μπορεί να εκφραστεί ως:

 rK = SLr ∗ tani
 όπου i η κλίση της παράκτιας ζώνης.

• Κυματικές καταιγίδες: είναι η επισοδιακή κάλυψη της χερσαίας ζώνης λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας και μπορεί να εκφραστεί ως:
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 rS = SSh ∗ tani
 όπου rS η οριζόντια κάλυψη από τη θάλασσα όσο διαρκεί η κυματική καταιγίδα 

και SSh το μέσο ύψος της.
 Η συνολική επίδραση των κλιματικών αλλαγών και των κυματικών καταιγίδων 

στη μετακίνηση μιας ακτογραμμής μπορεί να εκφραστεί ως:

 r = [L ∗ SLr] / h + [100 ∗ rΔΤ ∗ SLr ] / 15 ∗ ΔΤ + rK + tani  (SLr + SSh)

Για να εκτιμηθεί η συνολική μετακίνηση μιας ακτογραμμής με το παραπάνω μοντέλο 
θα πρέπει να γνωρίζουμε το βάθος εναπόθεσης της παράκτιας ζώνης, την οριζόντια 
απόσταση του βάθους εναπόθεσης από την ακτογραμμή, την αναμενόμενη άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας, τη χρονική διάρκεια της μελέτης της ιστορικής οπισθο-
χώρησης, τη κλίση της παράκτιας ζώνης και το αναμενόμενο ύψος της κυματικής 
καταιγίδας. Για αυτά τα στοιχεία που αναμένονται, μπορούν να γίνουν σενάρια και 
εκτιμήσεις και για τα υπόλοιπα μετρήσεις ωκεανογραφικών δεδομένων και χαρτο-
γραφικές μετρήσεις από χάρτες, αεροφωτογραφίες κλπ. 

Α Π Ο Τ ΕΛ E Σ Μ ΑΤΑ  Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ E Ν Ω Ν  Ε Π Ι Π Τ V Σ Ε Ω Ν  Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν 
Κ ΑΤΑ Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  Π Α ΡΑ Κ Τ Ι Α  Ζ Ω Ν Η

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και των κυματικών 
καταιγίδων σύμφωνα με το συνολικό προτεινόμενο μοντέλο, επιλέχθηκαν πέντε 
παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγιναν οι πα-
ρακάτω παραδοχές-σενάρια:
1. Ύψος κυματικής καταιγίδας 0.5 m
�. Βάθος εναπόθεσης 5 m
�. Άνοδος στάθμης θάλασσας 0.5 m
�. Χρόνος αναμενόμενων επιτώσεων το τέλος του �1ου αιώνα.
Η συνολική οριζόντια οπισθοχώρηση για κάθε μια περιοχή φαίνεται στον Πίνακα 1.

Λάμπη
Κως

Τιγκάκι
Κως

Καρδάμαινα
Κως

Αφάντου
Ρόδος

Βαρθολομιό
Ηλεία

Μήκος ακτογραμμής (m) �50 �700 �00 ��00 ��50

Ιστορική αλλαγή (m/
χρόνο) 0.� 0.� 0.5 �.0 0.5

Συνολική μετακίνηση 
ακτογραμμής (m) �00 1�0 70 �00 110

Πίνακας 1. Εκτίμηση οπισθοχώρησης της ακτογραμμής από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις 
κυματικές καταιγίδες

Στον Πίνακα � περιλαμβάνονται κάποιες παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, το 
μήκος της ακτογραμμής και η επιφάνεια του παράκτιου κατακλυσμού με άνοδο 
στάθμης θάλασσας 50 και 100 cm. 
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Περιοχή Τύπος παράκτιας ζώνης
Μήκος

(Km)

Επιφάνεια κατακλυσμού (Ha)

50 cm             100 cm
Mesologgi Coastal lagoon �5 �� 1�5
Keramoti rural and urban area 1� 17.1 ��
Kopraini Sandy Beach �.5 � 17
Porto Lagos Lagoon, rural and urban area �5 � ��
Louros � Lagoons  and Sandy Beach 5.5 �� ��
Crete Mixed/heavily developed 10 10 17
Lesvos urban, Engineered/Sandy Beach �.5 � �
Kerkyra airport, Engineered 5 total loss of runway
thessaloniki airport, Sandy and Engineered 1.5 Loss of one runway
alexandroupoli airport, Mudflats � Danger to runway
Kos Sandy Beach 15.� ��.5 57.�
Kotychi Lagoon 1� 10 ��
Nafplio Sandy beach, rural / urban area � 7.� ��
Kos urban area � 5 1�
alyki Kitrous Wetland, Lagoon, Salt works 1� 110 1150

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΧΩΡΟ

Από την στιγμή που καθοριστεί ο ρυθμός μεταβολής της ακτογραμμής σε κάθε 
παράκτια περιοχή μελέτης, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν εν συνεχεία ζώ-
νες διαβαθμισμένης τρωτότητας οι οποίες θα ξεκινούν από την εκάστοτε ακτο-
γραμμή και θα επεκτείνονται προς το εσωτερικό της ξηράς. Τα εδάφη αυτά που 
βρίσκονται πιο κοντά στην ακτογραμμή θα παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα 
διάβρωσης και πλημμύρας (στην περίπτωση εκδήλωσης μιας κυματικής καταιγίδας) 
και επομένως θα πρέπει να εγκαταλειφθούν ή να προστατευθούν άμεσα (στην 
περίπτωση όπου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις). Κάθε ζώνη που σχηματί-
ζεται παράλληλα στην ακτογραμμής και χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό επικινδυνότητας θα πρέπει να διέπεται και από ένα ανάλογο καθεστώς 
προστασίας και διαχείρισης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθούν οι βασικές κατευθύνσεις ενός παρά-
κτιου σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης σε κάθε παράκτια περιοχή είναι να 
καθοριστούν αρχικά και με ακρίβεια η ακτογραμμή και οι οριογραμμές του αιγιαλού 
και παραλίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν αρκεί, εξαιτίας της συνεχούς μεταβολής της 
ακτογραμμής και της υποχώρησης της ξηράς έναντι της θάλασσας λόγω της ανόδου 
της μ.σ.θ.. Οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας θα πρέπει να επανα-
καθορίζονται και να επαναμετρώνται σε κάθε παράκτια περιοχή που μελετάται, 
καθώς μεταβάλλονται συνεχώς (στις περισσότερες περιπτώσεις ακτών όπου έχουμε 
συνεχείς διαβρωτικές τάσεις, οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας υποχωρούν 
προς το εσωτερικό της στεριάς όπως και η ακτογραμμή). 
Για τα δεδομένα της χώρας μας, ζητούμενο είναι ο αρχικός καθορισμός οριογραμ-
μών αιγιαλού και παραλίας για το σύνολο των ελληνικών ακτών (κάτι που δεν έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα). Τα εύρη των ζωνών αιγιαλού και παραλίας θα πρέπει 
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να καθοριστούν με βάσει τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές 
παράκτιες περιοχές και να είναι ανάλογα με τους υπολογιζόμενους ρυθμούς μετα-
βολής/διάβρωσης της κάθε ακτής. Από την στιγμή που καθοριστούν καταρχήν οι 
οριογραμμές αυτές, θα πρέπει στη συνέχεια να ενημερώνονται οι θέσεις τους ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (με νέους κύκλους μετρήσεων) έτσι ώστε να υπάρχει μια 
συνεχής και αξιόπιστη εικόνα της δυναμικής εξέλιξης της κάθε παράκτιας περιοχής 
και επαναπροσδιορισμός του εύρους της παράκτιας ζώνης. 
Ένα από τα βασικά προβλήματα καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού και παρα-
λίας στον ελληνικό χώρο (εκτός από τον περιορισμένο όγκο διαθέσιμων ιστορικών 
δεδομένων και πόρων) είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι ζώνες αυτές έχουν κα-
ταπατηθεί από ιδιώτες  και έχουν ανεγερθεί εγκαταστάσεις εξαιρετικά κοντά στην 
ακτογραμμή. Κατά αυτόν τον τρόπο, όχι απλά έχει καταπατηθεί δημόσια περιουσία 
σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας μας αλλά και πολλές κτιριακές εγκατα-
στάσεις ή ¨σκληρές¨ κατασκευές κινδυνεύουν από την διάβρωση και την απώλεια 
εδαφών, εξαιτίας της υποχώρησης της ακτογραμμής και των οριογραμμών αιγια-
λού και παραλίας. Εξαιτίας αυτής της συνεχούς υποχώρησης ενδέχεται παράκτιες 
ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στις μέρες μας εκτός ζώνης 
αιγιαλού και παραλίας, να βρεθούν μέσα σε αυτές τις ζώνες σε λίγες δεκαετίες. 
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως ο καθορισμός και η επανατοποθέτηση 
οριογραμμών στην παράκτια ζώνη είναι μια ιδιαιτέρως λεπτή διαδικασία (θα πρέπει 
να προστατεύονται οι δημόσιες εκτάσεις χωρίς όμως να θίγεται η αξία των νόμιμων, 
παράκτιων ιδιοκτησιών).     
Στην χώρα μας θα είναι δυνατός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μιας στρατηγικής 
προστασίας και διαχείρισης των ακτών αφού υπολογιστούν με αξιοπιστία οι ρυθμοί 
μεταβολής της ακτογραμμής ανά περίπτωση ακτής (οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές), καθοριστούν οι οριογραμμές αιγιαλού 
και παραλίας για το σύνολο της ακτογραμμής του ελλαδικού χώρου και περατωθεί 
επιτυχώς το κτηματολόγιο (έτσι ώστε να καθοριστούν τα όρια της δημόσιας περι-
ουσίας και των παράκτιων ιδιοκτησιών). Βέβαια, ο συχνός επανακαθορισμός οριο-
γραμμών αιγιαλού και παραλίας απαιτεί την χρήση πρόσφατων δεδομένων υψηλής 
ακρίβειας (όπως είναι οι πρόσφατες αεροφωτογραφίες μεγάλης κλίμακας ή ακόμα 
και οι δορυφορικές εικόνες) όπως επίσης και συχνές επίγειες μετρήσεις. Όλες αυτές 
οι συσσωρεμένες/διαθέσιμες πληροφορίες σε συνδυασμό με ένα αυστηρό νομικό 
πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς διαχείρισης και ανάπτυξης στην παράκτια 
ζώνη, θα παρέχουν την δυνατότητα στους παράκτιους μελετητές να χαράξουν μια 
αποτελεσματική στρατηγική προστασίας, προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες 
και ιδιαιτερότητες.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗΣ 
(SEtBaCK LINES) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    
Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 1 
εκατομμύριο κατοικίες κοντά ή πάνω στην παραλία, όπως επίσης και πολλές άλλου 
είδους εγκαταστάσεις. Πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα λόγω 
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διάβρωσης του εδάφους, αφού οικοδομήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι γεωλο-
γικές διαδικασίες που επικρατούσαν. Έτσι, μια άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
έστω και μερικών εκατοστών θα έπληττε σημαντικό τμήμα των κατασκευών αυτών 
(Maroukian, 1��0 και Gaki - Papanastasiou et al, 1��7). Τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα όπως είναι φυσικό τα αντιμετωπίζουν τα κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν αυθαί-
ρετα, εξαιρετικά κοντά στην ακτογραμμή καταπατώντας τις ζώνες της παραλίας 
και του αιγιαλού. Σε αυτές τις περιπτώσεις που όχι μόνο δεν κρατήθηκε μια ζώνη 
ασφαλείας από την παραλία (μία ζώνη οπισθοχώρησης) αλλά καταπατήθηκαν και 
δημόσιες εκτάσεις παραθαλάσσιων ζωνών που κανονικά είναι υπό προστασία και 
απαγορεύονται οι χρήσεις γης, το κράτος θα πρέπει να λαμβάνει αυστηρά μέτρα 
εναντίον τέτοιων αυθαιρεσιών και να μην κάνει κανένα έξοδο για να προστατέψει 
παράνομες ιδιοκτησίες από τα αυξανόμενα επίπεδα της θάλασσας. 
Η διαδικασία διαμόρφωσης των ζωνών  στρατηγικής οπισθοχώρησης θα μπορούσε 
να αποτελέσει ένα εναλλακτικό τρόπο ¨ήπιας προσαρμογής¨ του κάθε παράκτιου 
συστήματος στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές και στις μελλοντικές απώλει-
ες εδάφους κοντά στην ακτογραμμή. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προστασίας / 
προσαρμογής  της ακτής  εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων. Εκτός από τα 
διάφορα σενάρια που το καθένα προβλέπει συγκεκριμένη αύξηση στη μέση στάθμη 
της θάλασσας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες σημαντικές παράμετροι 
όπως : οι ρυθμοί διάβρωσης του εδάφους σε άμεση σχέση με τους ρυθμούς υπο-
χώρησης της ακτογραμμής, η συχνότητα και η ένταση των κυματικών καταιγίδων 
όταν αυτές συμβαίνουν και τέλος, οι τάσεις – συνθήκες που επικρατούν στο τοπικό 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τα υπάρχοντα εύρη των ζωνών αιγιαλού 
και παραλίας. 
Όταν μία ακτή πλήττεται από ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς διάβρωσης, είναι δεδομένο 
πως η ζώνη οπισθοχώρησης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη και να καλύπτει τις 
μελλοντικές πιθανές θέσεις στις οποίες μπορεί να οπισθοχωρήσει η ακτογραμμή 
και οι οριογραμμές του αιγιαλού με βάσει διάφορα σενάρια ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας και απώλειας γης. Μόνο έτσι, θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 
μελλοντικών περιουσιών ή των κτιρίων που θα ανεγερθούν στην συγκεκριμένη πα-
ράκτια ζώνη για ένα μεγάλο βάθος χρόνου. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τον 
σχεδιασμό των ζωνών οπισθοχώρησης να ληφθούν υπόψη και ιδιαίτερα απαισιόδοξα 
σενάρια (σενάρια που θα υποθέτουν μεγάλη σχετική άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας) έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να φτάσει η θάλασσα στις 
ιδιοκτησίες και τα έργα υποδομής ακόμα και μετά από πολλές δεκαετίες. Συνήθως, 
τα σενάρια πρόβλεψης της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης 
προβλέπουν την επικρατούσα κατάσταση μετά από �5, 50, 75 ή 100 χρόνια. Οι ζώνες 
οπισθοχώρησης, από την στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ομαλή λειτουργία κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων αλλά και την ασφαλή 
διαβίωση των ανθρώπων της συγκεκριμένης περιοχής για ένα μεγάλο βάθος χρόνου. 
Ειδικά στην περίπτωση τουριστικών επενδύσεων, όπως είναι η ανέγερση υπερπολυ-
τελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, οι ζώνες οπισθοχώρησης 
πρέπει να συντάσσονται πολύ πριν ξεκινήσουν όποιες εργασίες κατασκευής και να 
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αναγκάζουν τους επενδυτές να υλοποιήσουν τα σχέδια τους σε εδάφη τα οποία θα 
παραμείνουν ασφαλή για πολλές δεκαετίες. Για να γίνει δυνατή η απόσβεση τέτοιων 
σημαντικών τουριστικών επενδύσεων θα πρέπει οι ζώνες στρατηγικής οπισθοχώρη-
σης να έχουν τέτοιο εύρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ακόμα και αν υποχωρήσει 
η ακτή με ρυθμούς βασισμένους στο πλέον απαισιόδοξο σενάριο, δεν θα απειλη-
θούν κατασκευές για τα επόμενα τουλάχιστον 50 ή �0 χρόνια από την διάβρωση 
του εδάφους και την υποχώρηση της ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας.Στην 
διαδικασία διαμόρφωσης των ζωνών οπισθοχώρησης εκτός από αυτά αναφέρθηκαν 
παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση των κυματικών καταιγίδων. 
Όπως αναφέραμε, για πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, οι 
κυματικές καταιγίδες αποτελούν υπαρκτή απειλή και μπορούν να προκαλέσουν 
μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες στις παράκτιες κοινότητες, όσο ανεβαίνουν 
ειδικά τα επίπεδα της θάλασσας. Για αυτό ακριβώς, στις περιπτώσεις ελληνικών 
ακτών οι οποίες πλήττονται περιστασιακά από κύματα καταιγίδας θα πρέπει να 
διαμορφωθούν ζώνες οπισθοχώρησης με αυξημένο εύρος, οι οποίες θα είναι σε θέσει 
να προστατέψουν απόλυτα κτίρια και ανθρώπινες δραστηριότητες ακόμα και στην 
περίπτωση που η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διάβρωση του εδάφους 
συνδυάζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα κυματικής καταιγίδας.
Όπως είναι γνωστό, οι ελληνικές παράκτιες περιοχές χαρακτηρίζονται από πλήθος 
αντιθέσεων. Παρόλο που στην παράκτια ζώνη φιλοξενούνται ένα μεγάλο πλήθος 
δραστηριοτήτων οι οποίες στηρίζουν την οικονομία της χώρας και εξυπηρετούν πολ-
λές ανάγκες, συγχρόνως δημιουργούνται και πολλά προβλήματα στο περιβάλλον 
τα οποία τελικώς οδηγούν στην υποβάθμιση της ζωής των πολιτών.   Η ελληνική 
πολιτεία έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να καταπολεμήσει τα προβλήματα της 
υπερσυγκέντρωσης χρήσεων και δραστηριοτήτων στις παράκτιες ζώνες είτε με την 
εξαγγελία μέτρων, είτε με νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς όμως να καταφέρει σημα-
ντική βελτίωση της κατάστασης. Η τωρινή κατάσταση που επικρατεί στις ζώνες 
παραλίας και αιγιαλού πολλών ακτών της χώρας μας είναι δεδομένο πως θα επιδει-
νωθεί εξαιτίας της αναμενόμενης ανόδου της στάθμης της θάλασσας, καθιστώντας 
την διαδικασία χάραξης και εφαρμογής μιας στρατηγικής προστασίας, ακόμα πιο 
δύσκολη υπόθεση. Τα όποια μέτρα και στρατηγικές προστασίας σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται, θα πρέπει να ανήκουν σε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των ακτών 
που θα έχει σαν απώτερο στόχο την περιφρούρηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
με σεβασμό στις φυσικές ισορροπίες των παράκτιων οικοσυστημάτων.
Επίσης, αναφορικά με τα μέτρα και τις επιλογές προστασίας των παράκτιων περιο-
χών, που πρέπει να ακολουθηθούν από την ελληνική πολιτεία, υπάρχει ανάγκη για 
άμεση χάραξη του αιγιαλού σε όλη την επικράτεια και κατά τρόπο συντονισμένο 
με τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Χωρίς συγκεκριμένη οριοθέτηση της 
ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας στις ελληνικές παραθαλάσσιες περιοχές (χω-
ρίς δηλαδή την δημιουργία και την προστασία κοινόχρηστου χώρων στις ελληνικές 
ακτές), είναι αδύνατον να προστατευθεί η δημόσια περιουσία και να σχεδιαστούν 
περαιτέρω στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων συστημάτων. 
Είναι χαρακτηριστικό πως από την στιγμή που δεν υπάρχουν οριογραμμές για την 
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παραλία και την ζώνη του αιγιαλού σε μία παράκτια τοποθεσία, είναι αδύνατον να 
προχωρήσουμε στην διαμόρφωση ζωνών οπισθοχώρησης και συνεπώς να ελέγξουμε 
την μελλοντική ανάπτυξη σε αυτής την περιοχή. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο (αν δεν δη-
μιουργηθούν κάποιες ζώνες στρατηγικής οπισθοχώρησης των δομών και ελέγχου των 
χρήσεων γης), τα προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον και στις ανθρώπινες 
παράκτιες κοινωνίες αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα, θα είναι αξεπέραστα. 
Για αυτό ακριβώς πρέπει να καθοριστεί η ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας 
στο σύνολο των παράκτιων περιοχών της χώρας, αλλά και να επαναχαράζονται 
(ουσιαστικά να αναθεωρούνται) οι οριογραμμές όπου αυτό απαιτείται εξαιτίας της 
υποχώρησης της ακτογραμμής και της απώλειας εδάφους. Οι κρατικοί φορείς θα 
πρέπει να καθορίσουν ολόκληρη την  στρατηγική  διαχείρισης των παράκτιων πε-
ριοχών με βάσει το γεγονός ότι οι οριογραμμές στις παραθαλάσσιες ζώνες συνεχώς 
υποχωρούν με επιταχυνόμενους μάλιστα ρυθμούς. 
Οι κρατικοί φορείς, παράλληλα με την δημιουργία ζωνών οπισθοχώρησης από την 
ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, μπορούν να εφαρμόσουν και πρόσθετες δέσμες 
προληπτικών μέτρων οι οποίες να βοηθήσουν στην προστασία περιουσιών αλλά και 
του περιβάλλοντος. Σε αντιστοιχία με παρόμοιες μεθόδους και στρατηγικές που 
εφαρμόζονται στο εξωτερικό (κυρίως στις Η.Π.Α.) το κράτος μπορεί να προσφέρει 
σειρά κινήτρων και διευκολύνσεων σε ιδιοκτήτες περιουσιών που βρίσκονται σε 
παράκτιες περιοχές που απειλούνται από έντονους ρυθμούς διάβρωσης και απώ-
λειας εδάφους από την θάλασσα, να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες τοποθεσίες. 
Συγχρόνως, μπορεί να δημιουργηθεί από το κράτος ένα νομικό και ασφαλιστικό 
καθεστώς στις παράκτιες ζώνες μεγάλης επικινδυνότητας το οποίο να μην ευνοεί 
την οικιστική ανάπτυξη ή τις οικονομικές δραστηριότητες ιδιωτών. Για  παράδειγμα, 
σε ζώνες υψηλού κινδύνου κοντά στη ακτογραμμή, θα ήταν χρήσιμο να απαγορευτεί 
στις ασφαλιστικές εταιρείες να ασφαλίζουν περιουσίες (ανάλογα με την επικινδυ-
νότητα της κάθε ζώνης θα πρέπει να διαμορφώνονται και τα ποσοστά της ιδιοκτη-
σίας που μπορεί να ασφαλιστούν ή το ύψος των ασφαλίστρων. Έτσι για τις πλέον 
επικίνδυνες ζώνες ίσως θα πρέπει να απαγορευτεί εντελώς η ασφάλιση, σε ζώνες 
σχετικά υψηλού κινδύνου τα ασφάλιστρα να είναι ιδιαίτερα υψηλά και όσο μειώνεται 
η επικινδυνότητα, να διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα κλιμακωτά). Επίσης, σε πα-
ραλιακές ζώνες οι οποίες είναι μεγάλης επικινδυνότητας και στις οποίες οι ιδιώτες 
έχουν ενημερωθεί για  το ενδεχόμενο ρίσκο της επένδυσης τους, το κράτος δεν θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένο να ξοδέψει δημόσιο χρήμα για μέτρα προστασίας ή 
αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφών. Οι ιδιώτες θα πρέπει να παίρνουν την 
ευθύνη των πράξεών τους και με βάσει την απαραίτητη και επαρκή ενημέρωση από 
το κράτος, να κρίνουν αν πρέπει να επενδύσουν σε περιοχές όπου θα κινδυνέψουν οι 
περιουσίες τους στο άμεσο μέλλον. Καθιστώντας λοιπόν τις επενδύσεις των ιδιωτών 
ζημιογόνες και ριψοκίνδυνες (ειδικά αυτές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν) σε 
συγκεκριμένες ζώνες ελέγχου κοντά στην παραλία, το ελληνικό δημόσιο μπορεί να 
καταφέρει να ελέγξει την οικιστική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών και να 
ευνοήσει την οπισθοχώρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και δομών σε ασφαλή εδάφη 
μεγαλύτερου υψομέτρου. 
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η στρατηγική οπισθοχώρηση, τα μέτρα που 
αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των παράκτιων περιοχών και τα κίνητρα που 
μπορεί να δοθούν για ανάπτυξη σε ασφαλή εδάφη, αναφέρονται ουσιαστικά σε όλες 
τις νέες  επενδύσεις που μπορεί να ακολουθήσουν (ανέγερση κτιρίων, ξενοδοχείων 
και άλλων εγκαταστάσεων). Οι ήδη υπάρχουσες ιδιοκτησίες που βρίσκονται κοντά 
στην ζώνη του ελληνικού αιγιαλού και κινδυνεύουν από την διάβρωση του εδάφους 
και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μπορεί μόνο να προστατευθούν με σειρά 
μέτρων (κατασκευές προστασίας π.χ. θαλάσσια τείχη ) ή να εγκαταλειφθούν όταν 
η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Το κράτος από την στιγμή που επέτρεψε 
σε ιδιοκτήτες να κτίσουν κτίρια με νόμιμο τρόπο κοντά στην ζώνη του αιγιαλού, 
αγνοώντας την μετακίνηση της ακτογραμμής και την άνοδο της μ.σ.θ., θα πρέπει να 
βοηθήσει τους πολίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν σε άλλες, ασφαλείς περιο-
χές και να τους παρέχει σειρά οικονομικών διευκολύνσεων. Αντίθετα, όσον αφορά 
τους νέους ιδιοκτήτες και υποψήφιους επενδυτές, οι κρατικοί φορείς θα πρέπει 
να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές με αυστηρούς 
κανόνες, στηριζόμενο στην λογική της οπισθοχώρησης από ζώνες που κινδυνεύουν 
ή που θα κινδυνέψουν στο μέλλον. Κάτι τέτοιο βέβαια, με βάσει την κατάσταση 
που επικρατεί στις παράκτιες περιοχές της χώρας μας (το μη ξεκαθαρισμένο ιδι-
οκτησιακό καθεστώς, την καταπάτηση της δημόσιας περιουσίας σε συνδυασμό με 
την χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας, την γραφειοκρατική 
συμπεριφορά των κρατικών μηχανισμών αλλά και την αυθαιρεσία πολλών ιδιωτών) 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί και χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση. 
Εναλλακτικά στο μέτρο της στρατηγικής οπισθοχώρησης, όπου δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί (κυρίως σε περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη, όπου ήδη υπάρχουν 
πολλά κτίρια και εγκαταστάσεις κοντά στην ζώνη του αιγιαλού) ή ακόμα και σε 
περιπτώσεις ακτών όπου δεν βοηθάει το ανάγλυφο (υπάρχουν παράκτιες περιοχές 
όπου μπορεί να έχουμε σχεδόν μηδενικές κλίσεις και για μεγάλες εκτάσεις να έχουμε 
υψόμετρα κοντά στο επίπεδο της θάλασσας), μπορούν να εφαρμοστούν και άλλα 
μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα – μέτρα 
προστασίας (θαλάσσια τείχη, τεχνητή θρέψη ακτών κ.λ.π.) το κράτος μπορεί να 
ζητήσει από τους ιδιοκτήτες περιουσιών που βρίσκονται σε επικίνδυνες παράκτιες 
ζώνες, να συμβάλουν χρηματικά στην κατασκευή τέτοιων έργων φορολογώντας 
τους πρόσθετα. Επίσης, παράλληλα με την ενημέρωση των κατοίκων παράκτιων 
περιοχών από το κράτος για τους μελλοντικούς αλλά και τους υπάρχοντες κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν, θα μπορούσε να τους ζητηθεί και  η χρηματική τους συνδρομή 
στην υλοποίηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων τα οποία ασχολούνται 
με τις κλιματικές αλλαγές, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις επιπτώσεις 
στην ακτογραμμή. Από την στιγμή που τόσοι άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις 
διαδικασίες διάβρωσης του εδάφους και την απώλεια γης από την θάλασσα, ίσως 
είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πολίτες και να 
αναλάβουν ακόμα περισσότερο ενεργό ρόλο, σε συνδυασμό πάντοτε με υπεύθυνους 
κρατικούς φορείς, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παράκτιων περιοχών. 
Το κράτος από την πλευρά του θα πρέπει να είναι αυστηρό ως προς την διαχείριση 
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περιοχών οι οποίες δεν έχουν προλάβει να αναπτυχθούν ακόμα, αποφεύγοντας λάθη 
που έγιναν στο παρελθόν και υποβάθμισαν ουσιαστικά τη ζωή των κατοίκων αλλά 
έπληξαν και το περιβάλλον. Όσον αφορά τις ιδιοκτησίες πολιτών στους οποίους 
επετράπη να χτίσουν σε επαφή με τον αιγιαλό και δεν ενημερώθηκαν από κανένα 
κρατικό φορέα για τους κινδύνους που θα διέτρεχαν στο μέλλον, το κράτος θα πρέ-
πει να ασκήσει πολιτική με κοινωνική ευαισθησία και να αναλάβει τις ευθύνες που 
του αναλογούν αποζημιώνοντας και προστατεύοντας αυτούς τους ανθρώπους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών αλλά και ευρύτερα των ανθρωπογενών 
πιέσεων στις παράκτιες ζώνες επιβάλλουν την αντιμετώπισή τους μέσα από την 
παρακολούθηση και «καταγραφή» του παράκτιου χώρου. Η αειφορική διαχείριση 
του παράκτιου χώρου προϋποθέτει την επαρκή χαρτογράφηση και παρακολούθησή 
του και των λειτουργιών και διεργασιών του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η 
συμβολή των μελετών παράκτιας επικινδυνότητας που βάσει προδιαγραφών ακρί-
βειας θα μπορούν να επισημάνουν παράκτια προβλήματα και τάσεις εξέλιξης για 
να προταθούν λύσεις και κατευθύνσεις που είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στο 
νομοθετικό πλαίσιο και σε διάφορα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού.   
Ένα μοντέλο παράκτιας επικινδυνότητας, ενδεχομένως με τη μορφή ενός μαθη-
ματικοποιημένου Δείκτη (όπως ο δείκτης C.V.I. που προαναφέρθηκε), παρέχει τη 
μεθοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο για τον εντοπισμό των παράκτιων περιο-
χών στις οποίες η επίδραση της μελλοντικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας ή 
άλλων παράκτιων κινδύνων είναι δυνητικά μεγαλύτερη. Μπορεί να λειτουργήσει ως 
εργαλείο αντικειμενικής εκτίμησης των φυσικών παραγόντων που συμβάλλουν στην 
εξέλιξη μιας παράκτιας ζώνης. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
μίας τέτοιας μεθοδολογίας, είτε ως τιμές είτε ως  θεματικοί χάρτες επικινδυνότητας, 
αποτελούν ενδείξεις για τη χωρική έκταση των φυσικών παράκτιων μεταβολών και 
της συνδυασμένης παράκτιας επικινδυνότητας. Επιπρόσθετα, τα εξαγόμενα από την 
εφαρμογή ενός μοντέλου παράκτιας επικινδυνότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση και υπόβαθρο σχεδιασμού για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με έμ-
φαση στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ευρύτερα, με το μοντέλο παράκτιας 
επικινδυνότητας επιχειρείται η αξιολόγηση ορισμένων αντικειμενικών παραγόντων 
που συμβάλλουν στην εξέλιξη μίας παράκτιας περιοχής και στον χαρακτηρισμό 
της επικινδυνότητάς της. 
Η ιδιαίτερη αξία, μάλιστα, των  εκτεταμένων και πολύμορφων παράκτιων ζωνών 
του ελληνικού χώρου, θέτουν σε σημαντική προτεραιότητα την εκτίμηση της παρά-
κτιας επικινδυνότητας και τα ζητήματα του παράκτιου σχεδιασμού. Η πρόκληση 
που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι η καθοριστική του 
συμμετοχή και συμβολή στον τομέα του παράκτιου σχεδιασμού μέσα, όμως, και 
από μία διεπιστημονική προσέγγιση για ένα τόσο σύνθετο αντικείμενο. 
Οι παράκτιες περιοχές θα πρέπει να προστατευθούν αποτελεσματικά (με όλα τα 
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πιθανά μέτρα που αναφέραμε παραπάνω) ώστε να συμβάλουν σημαντικά στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, λόγω του πλούτου τους σε φυσικούς πόρους 
και της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους θέσης. Έτσι, θα μπορέσουμε να έχουμε μια 
αυτοδύναμη ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του εθνικού χώρου, που θα βασίζεται 
στην κινητοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων σε εθνικό, περιφερει-
ακό και τοπικό επίπεδο (Ρόκος, 1���). Το μέτρο της στρατηγικής οπισθοχώρησης 
(όπου είναι δυνατόν να εφαρμοστεί) είναι σε θέση  να βοηθήσει προς την πα-
ραπάνω κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως  
προληπτικό μέτρο προστασίας των ανθρώπινων παράκτιων κοινωνιών και φυσικών 
οικοσυστημάτων από τα αυξανόμενα επίπεδα της θάλασσας. Παρόλο που σαν μέ-
τρο είναι ουσιαστικά φτηνό (σε σχέση με το υπέρογκο κόστος που απαιτείται για 
την κατασκευή προστατευτικών εγκαταστάσεων όπως είναι τα θαλάσσια τείχη ή οι 
κυματοθραύστες) παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή του, ειδικά στην 
περίπτωση της χώρας μας. Η μη χάραξη των οριογραμμών του αιγιαλού και της 
παραλίας στο σύνολο της χώρας, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου 
και η απουσία ενός ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, δυσχεραί-
νουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης ζωνών οπισθοχώρησης. Όπου αυτά τα ζητήματα 
έχουν ξεπεραστεί, το πρόβλημα της εξεύρεσης ελεύθερου χώρου στις ελληνικές 
παράκτιες περιοχές παραμένει σοβαρό και δυσεπίλυτο. 
Η Ελλάδα, εξαιτίας του μικρού μεγέθους της, του σχετικά έντονου ανάγλυφου της 
και της άναρχης ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί στις παράκτιες περιοχές της, 
διαθέτει περιορισμένο ελεύθερο χώρο και παραθαλάσσιες εκτάσεις για να δημιουρ-
γηθούν οι κατά τα άλλα απαραίτητες ζώνες οπισθοχώρησης. Παρόλα πάντως τα 
προβλήματα και τους περιορισμούς που υπάρχουν στην χώρα μας, η στρατηγική 
οπισθοχώρηση κρίνεται ως ένα από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία στην διαμόρφωση 
πολιτικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και αν στηριχθεί σε ένα ακριβές και 
δίκαιο νομικό πλαίσιο, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση των πα-
ράκτιων κινδύνων που απειλούν τις ελληνικές ακτές. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η 
προσπάθεια εφαρμογής του μέτρου της στρατηγικής οπισθοχώρησης στις ελληνικές 
ακτές, τόσες περισσότερες περιουσίες θα προλάβουν να προστατευθούν από τους 
αυξανόμενους παράκτιους κινδύνους και τις φυσικές καταστροφές. Αυτό σημαίνει 
ότι το ελληνικό δημόσιο εφαρμόζοντας τις ζώνες οπισθοχώρησης σε παράκτιες πε-
ριοχές που διαβρώνονται, πλημμυρίζουν ή πλήττονται από κυματικές καταιγίδες, 
θα γλιτώσει από πολλά πιθανά μελλοντικά έξοδα αποκατάστασης ζημιών και θα 
εξασφαλίσει καλύτερα και ασφαλέστερα επίπεδα ζωής για τους παράκτιους πλη-
θυσμούς της χώρας. 
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