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Ο τόμος αυτός, τρίτος του Προγράμματος Αμβρακικού, 

αποτελεί το αναλυτικό μέρος του Πενταετούς Προγράμματος Ανά

πτυξης που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας (Απόφαση ΥΠΕΘΟ 881/362/ 

7-5-1985), σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης της Προγραμματικής 

Σύμβασης. Περιέχει ανάλυση και αναπτυξιακές προτάσεις για τον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, διερεύνηση ορισμένων μεμονω

μένων αναπτυξιακών θεμάτων, όπως οι προοπτικές βιωσιμότητας 

της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού, και αναλυτικά προγράμματα 

δράσης για τους κλάδους αιχμής του προγράμματος (αλιευτική 

και ιχθυοτροφική ανάπτυξη, ήπιες μορφές τουρισμού, προστασία 

υγροβιότοπων, διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων). 

Οι υπόλοιποι τόμοι της σειράς περιλαμβάνουν τις εξής 

εργασίες: 

1ος τόμος: Η Προγραμματική Σύμβαση: εισαγωγικό κεφάλαιο για 

τη μεθοδολογία του Προγράμματος, το κείμενο της "Προγραμματι

κής", έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της, την ειση

γητική έκθεση του ΚΕΠΕ, που αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρ

φωση του προγράμματος, και τις εισηγήσεις των Υπουργείων πάνω 

σε τεχνικά θέματα, που αποτέλεσαν υποστηρικτικό υλικό για την 

κατάρτιση της σύμβασης. 

2ος τόμος: Πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Τελική έκθεση. Πε

ριλαμβάνει: συνθετική παρουσίαση της περιοχής μελέτης, κατευ

θύνσεις πολιτικής για τους βασικούς τομείς της οικονομίας 

στην περιοχή, και την αναπτυξιακή στρατηγική των επιλεγμένων 
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κλάδων αιχμής. Στον τόμο αυτό γίνεται και η προσπάθεια σύνθε

σης των αναπτυξιακών επιδιώξεων με τις ανάγκες προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

4ος τόμος: Ειδικές μελέτες. Περιλαμβάνει: συνοπτική παρου

σίαση του Προγράμματος Αμβρακικού, και μια σειρά εξειδικευμέ

νων μελετών που χρησίμευσαν για την προώθηση συγκεκριμένων 

προβλέψεων της Προγραμματικής Σύμβασης ή αναπτυξιακών πρωτο

βουλιών των τοπικών φορέων, οι οποίες όμως έχουν γενικότερο 

ενδιαφέρον για τη διάδοση της γνώσης πάνω στους συγκεκριμέ

νους τομείς. Ο τόμος ειδικότερα περιέχει: 

Πρόταση διαχείρισης των λιμνοθαλασσών και υγροβιότοπων 

του Βόρειου Αμβρακικού για αλιευτική ανάπτυξη και προ

στασία. 

Σχέδιο δημιουργίας "φυσικού καταφυγίου" (εθνικού πάρκου) 

στον Βόρειο Αμβρακικό. 

Ιχθυολογικές μελέτες για πρότυπη μονάδα εντατικής εκτρο

φής χελιών και μονάδα ιχθυοκλωβών (2 μελέτες). 

Επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς χελιού (συνοπτική πα

ρουσίαση της πλήρους μελέτης). 

Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών 

υδάτων (πρόταση άμεσης εφαρμογής). 

5ος τόμος: Επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς χελιού. Πλήρες 

κείμενο της μελέτης. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΧΑΚΗ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί έναν από τους σημαντικό

τερους βιότοπους της Ελλάδας, διεθνούς μάλιστα ενδιαφέροντος. 

Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή του έχει σημαντικές δυνατότητες 

ενδογενούς ανάπτυξης με τη σωστή και συνδυασμένη αξιοποίηση 

των φυσικών της πόρων. 0 συνδυασμός αυτός, ανεκμετάλλευτων 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων με ένα ποικίλο φυσικό περιβάλλον 

ιδιαίτερης αξίας, καθιστά την περιοχή μια από τις πιο ενδια

φέρουσες στην Ευρώπη για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμά

των που θα συνδυάζουν, και θα συμβιβάζουν, την ανάπτυξη με 

την προστασία του περιβάλλοντος. 
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2. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί διεθνώς η πεποίθη

ση, ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία προϋ

πόθεση και ζωτικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. Οι δύο έννοιες δεν γίνονται πλέον αντι

ληπτές ως ανταγωνιστικές αλλά ως συμπληρωματικές, στα πλαίσια 

μιας ενιαίας διαδικασίας. Έκφραση της αντίληψης αυτής αποτε

λούν μια σειρά από δράσεις (αποφάσεις, προδιαγραφές, μελέτες) 

που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια πολλών διεθνών οργανισμών, 

όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, ο OHE κ.ά. Σε εθνικό 

επίπεδο οι αντιλήψεις αυτές και οι θεωρητικοί προβληματισμοί 

έχουν οδηγήσει σε μια αύξουσα ευαισθητοποίηση, τόσο της πολι

τικής ηγεσίας, όσο και της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να έχει 

γίνει συνείδηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει 

να αποτελεί μόνιμο και ουσιαστικό στοιχείο της αναπτυξιακής 

στρατηγικής. 

Κατά συνέπεια, για την περιοχή του Αμβρακικού, το πρώ

το βασικό και κρίσιμο στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής 

είναι η επιδίωξη μιας ήπιας και μακροχρόνιας αξιοποίησης των 

φυσικών πόρων, και όχι η βραχυχρόνια υπερεκμετάλλευση τους. 

Αυτή θα οργανωθεί γύρω από τους πιο κάτω άξονες: 

την αλιευτική και ιχθυοκομική ανάπτυξη του κόλπου και 

των λιμνοθαλασσών, 

την ήπια τουριστική ανάπτυξη με την προώθηση νέων, ειδι-
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κών μορφών τουρισμού (οικολογικός, επιστημονικός και 

αγροτικός τουρισμός), 

την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των 

οικοσυστημάτων με την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων 

(διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων, οριοθέτηση, μελέτη 

και θεσμοθέτηση κανόνων διαχείρισης των υγροβιότοπων), 

την άρση της σχετικής απομόνωσης της δυτικής και νότιας 

πλευράς, με την εντατικότερη ανάπτυξη του οδικού άξονα 

της δυτικής ακτής του Ιονίου, 

την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στον αγροτικό το

μέα που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις προστασίας των 

οικοσυστημάτων, 

τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση της μεταποιητικής 

δραστηριότητας, 

την πολιτιστική ανάπτυξη, 

τη βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, 

τη δημογραφική και οικολογική ανασυγκρότηση. 

Οι άξονες αυτοί προκύπτουν αβίαστα από τις αναπτυξια

κές προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τόσο από τους αρμό

διους τοπικούς και κεντρικούς φορείς, όσο και στα πλαίσια ει

δικών μελετών (Essen 1981, Γκόφα 1982, Ecoset 1982, ΚΕΠΕ 

1984, Παπαγιάννη 1985)· είναι σε πλήρη αρμονία με τα Προκα

ταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 1983-1987 και εξειδι

κεύουν τα νομαρχιακά προγράμματα για τη συγκεκριμένη περιοχή· 

επίσης είναι σύμφωνοι με τον Οδηγό Πολιτικής που παρουσίασε η 

Ελλάδα στην 4η υπουργική διάσκεψη περιβάλλοντος των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων για τον "σχεδιασμό και τη διαχείριση των παρά

κτιων περιοχών, οχθών ποταμών και λιμνών, σε συνδυασμό με την 

οικολογική ισορροπία". 
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Η πολιτική για την ανάπτυξη και προστασία της περιοχής 

εκφράστηκε στις γενικές της γραμμές, αλλά με ολοκληρωμένο 

τρόπο, στην ομώνυμη Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 

27-3-1985 από 28 κεντρικούς και τοπικούς, πολιτικούς και κοι

νωνικούς, φορείς. 

Η αναπτυξιακή διαδικασία που προωθείται βασίζεται στον 

ενεργό δημοκρατικό προγραμματισμό και στη συμμετοχή των κοι

νωνικών φορέων και των πολιτών της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 

στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών, μοχλών 

και του αναπτυξιακού κλίματος, που θα στηρίξουν την αυτοδύνα

μη ανάπτυξη. 

0 θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων (Π.Σ.) του άρθ. 

11 του Ν. 1416/84 αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο προς αυτή 

την κατεύθυνση, δεδομένου ότι παρέχει το κατάλληλο θεσμικό 

πλαίσιο για νέου τύπου αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Σε συνδυασμό 

και με το λοιπό θεσμικό πλαίσιο για την τοπική ανάπτυξη και 

τον δημοκρατικό προγραμματισμό, συμβάλλει, 

στη συγκρότηση υπεύθυνων τοπικών εξουσιών με την αποκέ

ντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, 

στην ενεργοποίηση και τον συντονισμό της δράσης ποικίλων 

φορέων που συμβάλλονται στην Π.Σ., στα πλαίσια μιας ισό

τιμης συνεργασίας, 

στην εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης με τη συμμετο

χή και αξιοποίηση των κοινωνικών φορέων, 

στην υλοποίηση της προγραμματικής υποχρέωσης της κεντρι

κής διοίκησης για τεχνική και οικονομική υποστήριξη των 

τοπικών πρωτοβουλιών. 
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3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η "Εταιρεία Ανάπτυξης του Αμβρακικού", ΕΤΑΝΑΜ, η σύ

σταση της οποίας προβλέπεται από την Π.Σ. και στην οποία θα 

συμμετέχουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικές 

οργανώσεις της περιοχής και φόρεCς του δημόσιου τομέα, σε συ

νεργασία με την "Κοινή Επιτροπή" που είναι το εποπτεύον όργα

νο της Προγραμματικής Σύμβασης, τα Νομαρχιακά Συμβούλια, κα

θώς επίσης και οι κεντρικοί φορείς, το ΚΕΠΕ, και το εποπτεύον 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να θεωρηθούν οι κύριοι 

φορείς υλοποίησης και ελέγχου του προγράμματος. 

Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΝΑΜ θα αναλάβει την κύρια ευθύνη της 

παραπέρα επεξεργασίας και της ετήσιας αναθεώρησης του προ

γράμματος, προτείνοντας προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια των 

τριών νομών το ετήσιο περιφερειακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύ

σεων της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου. 

Άλλα όργανα που θα συνεχίσουν να εξειδικεύουν την προ

γραμματική διαδικασία είναι το ΚΕΠΕ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, 

οι ΟΤΑ και οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι. 
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4. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον ιδιαίτερο ρόλο που 

αναμένεται να διαδραματίσουν στην υλοποίηση του προγράμματος, 

νέες μορφές κοινωνικών επενδυτικών φορέων όπως είναι οι δημο

τικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες λαϊκής βάσης, οι συνεταιρι

σμοί, οι μεικτές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των συνεταιρισμών κτλ. Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι σήμερα 

στη χώρα μας υπάρχει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και προωθημένο 

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει και ενισχύει την ενεργο

ποίηση και την ένταση της παραγωγικής δραστηριότητας των ΟΤΑ 

και των συνεταιρισμών. Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

την οποία πριμοδοτεί ιδιαίτερα ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82, 

θα συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση του κοινωνικού τομέα της 

παραγωγής και στον σταδιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών 

σχέσεων, ενώ θα διευρύνει την παραγωγική βάση και σε τομείς 

στους οποίους η ιδιωτική πρωτοβουλία εμφανίζεται απρόθυμη να 

επενδύσει. 

0 ρόλος της τελευταίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός 

στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Η γενική εκτίμηση 

είναι ότι θα ωφεληθεί ουσιαστικά από το γενικό αναπτυξιακό 

κλίμα που θα υπάρξει, καθώς επίσης και από τις επενδύσεις που 

θα γίνουν σε αναπτυξιακά έργα κομβικής σημασίας (π.χ. ιχθυο-

γεννητικός σταθμός), και τέλος από τις επενδύσεις σε βασικά 

έργα υποδομής. 
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5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Καταρχήν γίνεται η γενική εκτίμηση, ότι στα πλαίσια 

του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 1983-1987 προβλέπονται 

με σχετική επάρκεια οι απαραίτητες πιστώσεις για τη χρηματο

δότηση της ανάπτυξης της περιοχής του Αμβρακικού. 

Παραπέρα, η "Προγραμματική Σύμβαση" ορίζει τη σαφή 

υποχρέωση των Νομαρχιακών Ταμείων (Άρτας, Πρέβεζας και Αιτω

λοακαρνανίας) να χρι^ιατοδοτούν κατά προτεραιότητα την κατα

σκευή των έργων της Π.Σ., με την ένταξη τους στα ετήσια περι

φερειακά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. 

Εξάλλου στα πλαίσια της Π.Σ., ορίζονται με σαφήνεια 

τόσο ο φορέας χρηματοδότησης όσο και το ύψος της προβλεπόμε

νης χρηματοδότησης για όλα τα έργα και τις επενδύσεις που πε

ριλαμβάνονται σε αυτή. 

Τέλος, η Π.Σ. πάλι αναφέρεται στην υποχρέωση του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να διευκολύνει με κάθε μέσο τις 

παραγωγικές επενδύσεις του Ν. 1262/82, ενώ οι ειδικοί πιστω

τικοί οργανισμοί που συμβάλλονται στη Σύμβαση υποχρεούνται να 

δανειοδοτούν κατά προτεραιότητα τις παραγωγικές επενδύσεις 

που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και που 

αφορούν στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος 

του Αμβρακικού. 

Τέλος, πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι υπάρχουν ήδη έργα 

της Π.Σ. τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού 

355/77 για χρηματοδότηση από τον FEOGA, ενώ μια σημαντική πη-
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γή πρόσθετης χρηματοδότησης θα προκύψει από την εφαρμογή των 

Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων. 
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6. ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΥ KETTE 

Η εργασία του KETTE Πενταετές Πρόγραμμα Αμβρακικού, του 

οποίου η εκπόνηση προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση, 

αποσκοπεί, αφενός, στο να δώσει μια συνθετική εικόνα της πε

ριοχής και να διαγράψει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τους 

βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και για τους κλά

δους αιχμής, (Μέρος Α, Τελική Έκθεση), και αφετέρου, να επε

ξεργαστεί λεπτομερέστερα ορισμένα θέματα-κλειδιά, και να προ

τείνει πρόγραμμα δράσης δετούς προοπτικής για την προώθηση 

αυτών των κλάδων (Μέρος Β, Τομεακή Ανάλυση). Στον τόμο εξάλ

λου Ειδικές Μελέτες (Μέρος Γ), προσπαθεί, με μια σειρά εξει

δικευμένων μελετών, να συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση ορι

σμένων υποπρογραμμάτων (Projects), που είτε προβλέπονται από 

την Προγραμματική Σύμβαση είτε έχουν κριθεί ως κρίσιμης σημα

σίας για την παραπέρα προώθηση του Προγράμματος. 

Η "Ομάδα Αμβρακικού", που συστήθηκε στο KETTE μετά από 

ειδική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκτός από τη 

δική της πρωτότυπη μελετητική συμβολή, στηρίζεται και στις 

προϋπάρχουσες μελέτες, και στις προτάσεις των αρμόδιων υπηρε

σιών και των τοπικών φορέων. Επίσης έχει λάβει υπόψη τη μέχρι 

τώρα πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, όπως αυτό απορρέει 

από την Προγραμματική Σύμβαση. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο πρωτογενής τομέας κατέχει την πρώτη θέση στη διάρ

θρωση της παραγωγής και της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή 

του Αμβρακικού Κόλπου (σύνολο νομών Άρτας, Πρέβεζας και Αι

τωλοακαρνανίας). Στο σύνολο του (γεωργία, κτηνοτροφία, 

αλιεία, δάση) απασχολείται το 59% περίπου του ενεργού πληθυ

σμού και παράγεται το 36% περίπου του Ακαθάριστου Περιφερεια

κού Προϊόντος (σε εθνικό επίπεδο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

29% και 16%). 

Στη διαμόρφωση του ακαθάριστου προϊόντος του πρωτογενή 

τομέα συμμετέχουν η γεωργία κατά 54-55%, η κτηνοτροφία κατά 

37-38%, η αλιεία με 6% περίπου και τα δάση με 2%. 

Σε επίπεδο νομού τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται αι

σθητά. Συγκεκριμένα η συμβολή του στην αξία του Ακαθάριστου 

Περιφερειακού Προϊόντος σε κάθε νομό είναι για την Άρτα 

25,6%, για την Πρέβεζα 31%, ενώ για την Αιτωλοακαρνανία ανέρ

χεται στο 41%. 

Στη ΙΟετία 1971-1981 τόσο το ακαθάριστο γεωργικό 

προϊόν του συνόλου των τριών νομών του Αμβρακικού όσο και η 

παραγωγικότητα σημείωσαν μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης υψη

λότερους από τους αντίστοιχους εθνικούς δείκτες. Παρ' όλα 

αυτά, το εισόδημα κατά απασχολούμενο, παραμένει σχετικά χαμη

λό· με βάση το 100 για το σύνολο της χώρας οι δείκτες για 

κάθε νομό είναι: Άρτα 78, Πρέβεζα 92 και Αιτωλοακαρνανία 93. 

Είναι πάντως κοινή η εκτίμηση, ότι ο πρωτογενής τομέας 
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παρουσιάζει ένα αξιόλογο δυναμισμό στο σύνολο των τριών νομών 

και ότι έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Η πιο πάνω αι

σιόδοξη εκτίμηση επιβεβαιώνεται, όπως θα φανεί στην ανάλυση 

που ακολουθεί, και για την άμεση περιοχή του Αμβρακικού Κόλ

που (Προγραμματική Περιοχή). 
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2. ΓΕΩΡΓΙΑ 

Οι εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής μελέτης (υψηλή 

παραγωγικότητα του εδάφους για ορισμένες καλλιέργειες), οι 

κλιματολογικές (ήπιο κλίμα με μικρό αριθμό παγετών, υψηλή 

ηλιοφάνεια, αυξημένη σχετική υγρασία κτλ.) καθώς επίσης και 

οι υδρογεωλογικές (ύπαρξη σημαντικών υδάτινων πόρων) προσδιο

ρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελάτης και 

συνθέτουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ταχεία ανάπτυξη δυναμι

κών και προσοδοφόρων κλάδων γεωργικής παραγωγής. 

Μια πρώτη, σύντομη και γενική, εικόνα της διάρθρωσης 

της φυτικής παραγωγής της περιοχής (κυρίως των δυναμικών και 

των προωθούμενων καλλιεργειών), είναι η πιο κάτω: 

Αραβόσιτος, μηδική και βαμβάκι και στους τρεις νομούς. 

Συστηματικής μορφής δενδρώνες: κυρίως εσπεριδοειδή στην 

Άρτα και ελιές στην Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Άρτα. 

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο Άκτιο. 

Κηπευτικά υπαίθρια ή υπό κάλυψη στην Πρέβεζα (κυρίως το

μάτα, αγγούρι, φασολάκια, κολοκυθάκια), καθώς επίσης και 

ανθοκαλλιέργεια. 

Καρπούζια στην Πρέβεζα και Άρτα. 

Καπνός στην Αιτωλοακαρνανία. 

Ακόμα προωθούνται εντατικά: 

στην Άρτα, το ακτινίδιο και οι ποικιλίες εσπεριδοειδών 

Κλημεντίνη και Σαλουστιάνα (κατάλληλη για χυμοποίηση), 

στην Πρέβεζα, η ανοιξιάτικη πατάτα και η λεμονιά καλο-
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καιρινής καρποφορίας (δίφορη). 

OL βασικές και περισσότερο δυναμικές γεωργικές ζώνες 

στην περιοχή μελέτης είναι οι παρακάτω: 

η πεδιάδα της Άρτας, 

οι ζώνες Λάμαρης, Φιλιππιάδας-θεσπρωτικού και Ελαιώνα 

Πρέβεζας στον νομό Πρέβεζας και τέλος 

οι ζώνες Βόνιτσας-Μοναστηρακίου, Αμφιλοχίας-Λουτρού και 

η περιοχή Ακτίου στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. 

Η συστηματική ανάλυση της γεωργικής δραστηριότητας τό

σο στην περιοχή μελέτης, όσο και στο σύνολο των τριών νομών, 

οδήγησε στη διατύπωση των πιο κάτω βασικών χαρακτηριστικών, 

παρατηρήσεων, συγκρίσεων και συμπερασμάτων: 

Η περιοχή μελέτης, (σύμφωνα με την οριοθέτηση της 

"Προγραμματικής Σύμβασης") έχει έκταση 1.775,6 χιλ. στρ., δη

λαδή καλύπτει το 21,8% της συνολικής έκτασης των τριών νομών, 

αλλά περιλαμβάνει το 32,0% του συνόλου της γεωργικής γης 

(καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγρανάπαυση), το 19,1% των βο

σκοτόπων, το ΙΑ,7% των δασών και το 31,0% των εκτάσεων που 

καλύπτονται από νερά. 

Στο επίπεδο του κάθε νομού ξεχωριστά, τα ποσοστά αυτά 

διαφοροποιούνται ουσιωδώς, όπως άλλωστε αναμενόταν. Συγκεκρι

μένα η περιοχή μελέτης του νομού Άρτας καλύπτει το 35,4% της 

συνολικής έκτασης του νομού, αλλά περιλαμβάνει το 69,9% της 

γεωργικής γης, το 33,9% των βοσκότοπων, το 8,5% των δασών και 

το 79,4% των εκτάσεων που καλύπτονται από νερά. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Πρέβεζα είναι 26,6%, 

39,4%, 18,3%, 20,2% και 57,0%, ενώ για την Αιτωλοακαρνανία 

είναι 17,0%, 19,5%, 17,2%, 17,6% και 6,6% (Πίνακες 1 και 2). 

Οι διαφορές αυτές αντανακλώνται φυσικά και στη γεωμορ-
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φολογία του εδάφους της περιοχής μελέτης, έτσι ώστε να περι

κλείει σχεδόν ολόκληρη την πεδινή περιοχή των νομών Άρτας 

και Πρέβεζας (σε σύνολο 56 δήμων και κοινοτήτων, οι 41 είναι 

πεδινές, οι 9 ημιορεινές και μόνο 6 ορεινές), ενώ η περιοχή 

μελέτης του νομού Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνει κυρίως ημιο

ρεινές κοινότητες (σε σύνολο 20 δήμων και κοινοτήτων, 10 εί

ναι ημιορεινές, 5 πεδινές και 5 ορεινές). 

Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, η εκατο

στιαία διάρθρωση των χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης διαφέ

ρει σημαντικά από την αντίστοιχη διάρθρωση του συνόλου των 

τριών νομών. Συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης το ποσοστό των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο του συνόλου των τριών νομών (32,6% έναντι 22,2%), 

ενώ το αντίστροφο ισχύει για τους βοσκότοπους (37,4% έναντι 

42,7%) και για τα δάση (16,9% έναντι 24,9%). 

Οι διαφορές αυτές οφείλονται, σχεδόν αποκλειστικά, 

στις πολύ μεγάλες διαφορές οι οποίες παρατηρούνται ανάμεσα 

στην εκατοστιαία διάρθρωση των χρήσεων γης στις περιοχές με

λέτης των νομών Άρτας και Πρέβεζας και στις αντίστοιχες του 

συνόλου των νομών αυτών. Αντίθετα, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας 

η εκατοστιαία διάρθρωση χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης ακο

λουθεί το πρότυπο του νομού. 

Παραπέρα, από τους Πίνακες 4 και 5 προκύπτει ότι η πε

ριοχή μελέτης καλύπτει το 31,5% της συνολικής έκτασης των 

καλλιεργειών των τριών νομών, το 26,6% των αροτραίων καλλιερ

γειών, το 32,9% της κηπευτικής γης, το 42,8% των δενδρωδών 

και το 14,4% των αμπέλων. 

Τα δεδομένα αυτά στο επίπεδο του κάθε νομού διαφορο

ποιούνται, πάλι, αισθητά. Επισημαίνουμε την πολύ μεγάλη ποσο-
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στιαία συμμετοχή των δενδρωδών καλλιεργειών στην περιοχή με

λέτης του νομού Άρτας, όπου εντοπίζεται το 83,3% των καλ

λιεργειών του νομού, και τη σχετικά πολύ αυξημένη συμμετοχή 

της κηπευτικής γης στην περιοχή μελέτης του νομού Πρέβεζας, 

50,5% του συνόλου. 

Από την εκατοστιαία διάρθρωση των χρήσεων της γεωργι

κής γης φαίνεται (Πίνακας 6), ότι στην περιοχή μελέτης οι 

αροτραίες καλλιέργειες καλύπτουν το 48,9% της συνολικής έκτα

σης των καλλιεργειών, ποσοστό πάντως το οποίο είναι αρκετά 

μικρότερο τόσο από το αντίστοιχο για το σύνολο των τριών νο

μών (57,8%), όσο και από τον εθνικό μέσο όρο (59,5%). Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για την κηπευτική γη είναι 2,6% για την 

περιοχή μελέτης, έναντι 2,5% για το σύνολο των νομών και 2,8% 

του εθνικού μέσου όρου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η πολύ μεγάλη συμμετοχή των δενδρωδών καλλιεργειών, 30,1% 

στην περιοχή μελέτης έναντι 22,2% στο σύνολο των νομών και 

20,8% στο σύνολο της χώρας. Η υψηλή συμμετοχή των δενδρωδών 

καλλιεργειών στη συνολική έκταση των καλλιεργειών της περιο

χής μελέτης οφείλεται κυρίως στην υψηλή συμμετοχή των καλ

λιεργειών αυτών στην περιοχή μελέτης του νομού Άρτας, (ποσο

στό- 44,2%) και δευτερευόντως στην Πρέβεζα (29,1%), ενώ στην 

περιοχή μελέτης του νομού Αιτωλοακαρνανίας οι δενδρώδεις καλ

λιέργειες είναι σχετικά υποβαθμισμένες (15,7%). 

Μεγάλο επίσης θεωρείται στην περιοχή μελέτης το μέγε

θος της αγρανάπαυσης, ποσοστό 18,1%, -αρκετά υψηλότερο δηλαδή 

του εθνικού μέσου όρου που είναι 12,5%-, αλλά δεν γνωρίζουμε 

σε ποιο βαθμό αποτελεί εγκαταλελειμμένες εκτάσεις. Ιδιαίτερα 

οξύ εμφανίζεται το πρόβλημα στην περιοχή μελέτης του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας όπου φθάνει στο 28,2% της συνολικής έκτασης 
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των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ αντίθετα αρκετά μικρό εμφα

νίζεται στην περιοχή μελέτης του νομού Άρτας (μόλις 7,7%). 

Στην Πρέβεζα τέλος το ποσοστό ευρίσκεται κοντά στον μέσο όρο 

του νομού (Πίνακας 6). 

Στους Πίνακες 7, 8 και 9 αναλύονται οι καλλιέργειες, 

κατά μεγάλες κατηγορίες, στην περιοχή μελέτης και στο σύνολο 

των τριών νομών. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση ως προς τη σύνθεση 

των καλλιεργειών είναι ÓTL στις περιοχές μελέτης και των 

τριών νομών υπερισχύουν τα κτηνοτροφικά φυτά των σιτηρών για 

καρπό (που είναι σε εθνικό επίπεδο η πρώτη σε έκταση καλλιέρ

γεια). Επιπλέον, στη σύνθεση των δημητριακών για καρπό εμφα

νίζει συντριπτική υπεροχή η καλλιέργεια του αραβοσίτου, που 

έχει ιδιαίτερη σημασία για την κτηνοτροφία. Σημειώνεται ακόμη 

η πολύ μικρή συμμετοχή του βαμβακιού στην περιοχή μελέτης του 

νομού Πρέβεζας και η σημαντική παρουσία του καπνού στην αντί

στοιχη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. 

Η διαχρονική εξέλιξη της διάρθρωσης των βασικών καλ

λιεργειών παρουσιάζεται στον Πίνακα 14 (τα στοιχεία αναφέρο

νται στο σύνολο του κάθε νομού), και παρατηρούνται σημαντικές 

ανακατατάξεις ανάμεσα στο 1968, το 1975 και το 1982. Ειδικό

τερα, εντυπωσιακή είναι η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

-κατά κανόνα ανάμεσα στο 1968 και το 1975-, του σιταριού, της 

βρώμης και των φασολιών και στους τρεις νομούς, καθώς επίσης 

και της καλλιέργειας του βαμβακιού, η οποία όμως εμφανίζει 

μία σχετική ανάκαμψη ανάμεσα στο 1975 και το 1982 για την Αι

τωλοακαρνανία. 

Αντίθετα, σταθερή αύξηση παρουσιάζουν οι δενδρώδεις 

καλλιέργειες (της ελιάς και των πορτοκαλιών) και στους τρεις 

νομούς, ενώ πολύ μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η καλλιέργεια της 
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μηδικής, κυρίως στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, καθώς επί

σης και του αραβόσιτου, κυρίως στους νομούς Πρέβεζας και Αι

τωλοακαρνανίας . 

Στα κηπευτικά παρατηρούνται μικρές μόνο μεταβολές ανά

μεσα στα έτη που επελέγησαν και στους τρεις νομούς, με σημα

ντικότερη τη μείωση της καλλιέργειας της τομάτας στην Πρέβε

ζα, κυρίως λόγω κάμψης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ενώ 

τέλος η καλλιέργεια του καπνού παρουσιάζει σταθερή αύξηση 

στην Αιτωλοακαρνανία. 

Σημαντικό είναι ότι, παρ' όλο που τα μεγέθη αυτά ανα

φέρονται στο σύνολο των νομών, από την επισκόπηση των Πινάκων 

5 και 8 προκύπτει ότι τα κύρια συμπεράσματα που παρατηρούνται 

σε επίπεδο νομού, όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγρα

φο, είναι ισχυρά και σε επίπεδο περιοχής μελέτης. Πιθανώς μά

λιστα οι διαγραφόμενες τάσεις στις πιο πολλές περιπτώσεις να 

είναι περισσότερο έντονες. 

Από τα πιο πάνω μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα, ότι 

ο προσανατολισμός της γεωργίας στην περιοχή μελέτης είναι 

ήδη, σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, προς την κατεύθυνση των 

δυναμικών και προωθούμενων καλλιεργειών, κυρίως όσον αφορά 

στα κτηνοτροφικά φυτά, τον αραβόσιτο και τις δενδρώδεις καλ

λιέργειες. Αυτό σημαίνει ότι βίαιες αναδιαρθρώσεις, μεγάλης 

κλίμακας, στην περιοχή μελέτης δεν φαίνονται απαραίτητες, ενώ 

το κύριο βάρος, τις περισσότερες φορές, πρέπει να επικεντρώ

νεται, είτε σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις μέσα στην κάθε κατη

γορία καλλιεργειών (π.χ. δενδρώδεις καλλιέργειες: εσπεριδοει

δή στην Άρτα κτλ.), είτε σε διορθωτικές παρεμβάσεις που θα 

έχουν καθοδηγητικό, ενισχυτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα, στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών, της 
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χρήσης βελτιωμένων εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα), τον εκ

συγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εκμηχανισμό της 

γεωργίας, την ενημέρωση των αγροτών, τη γενίκευση, ολοκλήρωση 

και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, την προώθηση θεσμι

κών προβλημάτων (ιδιοκτησιακό πρόβλημα, συνεταιρισμοί κτλ.) 

την εξυγίανση του κυκλώματος εμπορίας, την αύξηση του μεγέ

θους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κτλ. 

Μια ενδεικτική αναφορά κάποιων διορθωτικού τύπου πα

ρεμβάσεων που προωθούνται και κάποιων ειδικότερων προβλημάτων 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν παρουσιάζεται πιο κάτω: 

Στην Άρτα: αναδιαρθρώσεις στα εσπεριδοειδή με προώθη

ση των ποικιλιών Κλημεντίνη και Σαλουστιάνα (κατάλληλη για 

χυμοποίηση), καθώς και προώθηση του ακτινιδίου- αντιμετώπιση 

της πάγε τ οπ λ ης" ί ας των εσπεριδοειδών είτε με αναδιάρθρωση προς 

ανθεκτικότερες ποικιλίες είτε με γενίκευση της χρήσης των 

ανεμομεικτών· βελτίωση τέλος των στρεμματικών αποδόσεων στην 

καλλιέργεια του αραβοσίτου και των κηπευτικών, με γενίκευση 

των αρδεύσεων και βελτίωση των στραγγίσεων. 

Στην Πρέβεζα προωθείται η λεμονιά θερινής καρποφορίας 

και η εαρινή πατάτα. 

Στην Αιτωλοακαρνανία τέλος, για παράδειγμα, στην περι

οχή μελέτης σημαντικό είναι το πρόβλημα του υψηλού μεγέθους 

της αγρανάπαυσης και του χαμηλού ποσοστού άρδευσης. 

Σημαντική είναι η προώθηση προγραμμάτων βελτίωσης της 

διαχείρισης των βοσκοτόπων και στους τρεις νομούς με την ολο

κλήρωση των οδών προσπέλασης, στεγάστρων, ποτιστρών, αποθηκών 

κτλ. Μεγάλα προωθούμενα προγράμματα είναι στο συγκρότημα Ξη-

ροβουνίου και στο συγκρότημα Προφήτη Ηλία Παπαδατών στην Πρέ

βεζα, 4 προγράμματα στα Τζουμέρκα στον νομό Άρτας, και τέλος 
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2 ζώνες στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, μία στην περιοχή της Αμ

φιλοχίας και 1 στην περιοχή του ορεινού Ξηρόμερου, τα οποία 

μάλιστα έχουν ενταχθεί στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμμα

τα. 

Το 1982 αρδεύθηκαν στην περιοχή μελέτης 237,9 χιλ. 

στρέμματα, δηλαδή ποσοστό 41,1% της γεωργικής γης (61,8% για 

την Άρτα, 32,9% για την Πρέβεζα και 24,6% για την Αιτωλοα

καρνανία). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο των τριών νο

μών είναι 46,4% ενώ για το σύνολο της χώρας 24,5% (Πίνακας 

I'D. . 

Παρ' όλο που το ποσοστό της αρδευόμενης έκτασης είναι 

αρκετά υψηλότερο του εθνικού δείκτη, η εκτίμηση είναι ότι 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης των αρδεύσεων στην 

περιοχή μελέτης, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πλούσιο υδατικό 

δυναμικό, η αξιοποίηση μάλιστα του οποίου προωθείται εντατικά 

τα τελευταία χρόνια με ένα σύνολο εγγειοβελτιωτικών και αρ

δευτικών έργων και δικτύων, η ολοκλήρωση των οποίων εκτιμάται 

ότι θα οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό των αρδευόμενων εκτάσεων 

στην περιοχή μελέτης. 

Συμπληρωματικά βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι ένα πο

σοστό, όχι μικρό, των αρδευόμενων εκτάσεων αρδεύεται σι̂ ιερα 

υποτυπωδώς και με παλιά δίκτυα. 

Τέλος από τη σύγκριση του Πίνακα 13 (ο οποίος όμως 

αναφέρεται σε επίπεδο νομού) με τον Πίνακα 6, προκύπτει το 

μάλλον παράδοξο συμπέρασμα ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες, 

τουλάχιστο στο σύνολο των τριών νομών, αρδεύονται σχετικά λι

γότερο ικανοποιητικά από τις αροτραίες καλλιέργειες. Αυτό το 

συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των Πινάκων 12 

και 5 από όπου προκύπτει ότι ένα ποσοστό 60% περίπου των αρο-
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τραίων καλλιεργειών αρδεύεται, ένα 85% περίπου των κηπευτικών 

και μόνο ένα 30% περίπου των δενδρωδών καλλιεργειών (κατά πά

σα πιθανότητα αυτό αντανακλά τη μεγάλη συμμετοχή των ελαιώνων 

στις δενδρώδεις καλλιέργειες). 

Από τον Πίνακα 15 (στοιχεία πάλι σε επίπεδο νομών), 

φαίνεται το πολύ μεγάλο ειδικό βάρος των δενδρωδών καλλιερ

γειών κυρίως στα πορτοκάλια και στις ελιές (βρώσιμες) στη 

διάρθρωση της φυτικής παραγωγής των τριών νομών, δεδομένου 

ότι η παραγωγή σε τόνους ανέρχεται στο 31,4% για τα πρώτα, 

και στο 19% για τις δεύτερες, της συνολικής εθνικής παραγω

γής. Δοθέντος μάλιστα (Πίνακας 5), ότι οι δενδρώδεις καλλιέρ

γειες στην περιοχή μελέτης καλύπτουν το A3,7% της έκτασης των 

δενδρωδών καλλιεργειών στο σύνολο των νομών, προκύπτει ότι η 

περιοχή μελέτης παράγει ένα υψηλό ποσοστό της εθνικής παραγω

γής· 

Τέλος από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι στην περιοχή με

λέτης εντοπίζεται το 3,5%-4% των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

όλης της χώρας στα κτηνοτροφικά φυτά και στον καπνό, ποσοστά 

αρκετά υψηλά σχετικά με την έκταση της περιοχής μελέτης. (Από 

δικές μας εκτιμήσεις προκύπτει εξάλλου ότι στην περιοχή μελέ

της εντοπίζεται τουλάχιστον το 3% των καλλιεργούμενων εκτάσε

ων όλης της χώρας στον αραβόσιτο). 

Η συμμετοχή των κυριότερων προϊόντων στην αξία της φυ

τικής παραγωγής του κάθε νομού ξεχωριστά, κατά τάξη μεγέθους, 

είναι η πιο κάτω: 

Στην Άρτα προηγούνται τα πορτοκάλια με ποσοστό της 

τάξης του 35%, ακολουθούν οι βρώσιμες ελιές, ο αραβόσιτος και 

η μηδική με ποσοστά πάνω από 12%, στην επόμενη κλίμακα είναι 

οι τομάτες, πατάτες, καπνός και φασόλια και τέλος το βαμβάκι, 
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το λάδι κτλ. 

Στην Πρέβεζα, την πρώτη θέση στη διαμόρφωση της αξίας 

της φυτικής παραγωγής κατέχει η τομάτα με ποσοστά της τάξης 

του 20%-25%, ακολουθούν ο αραβόσιτος, η μηδική και το λάδι με 

ποσοστά 121-15*, μετά έρχονται το βαμβάκι, οι πατάτες και τα 

φασόλια με ποσοστά 4%-5% και τέλος έρχονται τα πεπονοειδή, οι 

ελιές (βρώσιμες) και τα πορτοκάλια με ποσοστά 2%-3% κτλ. 

Στην Αιτωλοακαρνανία τα κυριότερα προϊόντα είναι, κατά 

σειρά, ο καπνός και οι ελιές και ακολουθούν ο αραβόσιτος, η 

μηδική και τα κηπευτικά. 

Ειδικότερα στην περιοχή μελέτης, οι κυριότερες διαφο

ροποιήσεις από τις πιο πάνω κατατάξεις είναι οι εξής: 

Στην Άρτα θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη συμμετοχή 

των πορτοκαλιών και των ελαιών και δευτερευόντως των κτηνο

τροφικών φυτών και της τομάτας. 

Στην Πρέβεζα σημειώνεται η αυξημένη συμμετοχή κυρίως 

της τομάτας και των λοιπών κηπευτικών και δευτερευόντως των 

κτηνοτροφικών φυτών, ενώ παρατηρείται η εξαιρετικά περιορι

σμένη σημασία του βαμβακιού. 

Στην Αιτωλοακαρνανία τέλος, η κατάταξη δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς, αναμένεται πάντως αυξημένη συμμετοχή 

των κτηνοτροφικών φυτών. 

0 βαθμός αξιοποίησης της γεωργικής γης εκτιμάται για 

το σύνολο της περιοχής μελέτης στο 105,5%, ενώ για το σύνολο 

των τριών νομών ο αντίστοιχος δείκτης είναι 107,1% και για το 

σύνολο της χώρας 102,8%. Βαθμός αξιοποίησης 105,5% σημαίνει 

ότι σε 100 στρέμματα γεωργικής γης,
 μ ε ποσ

οστό άρδευσης 

41,1%, πραγματοποιούνται καλλιέργειες 105,5 στρεμμάτων, δηλα

δή γίνεται διπλή χρήση της γεωργικής γης (επίσπορες καλλιέρ-
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γειες), σε μικρό μόνο βαθμό (Πίνακας 11). 

Υπάρχει πάντως η εκτίμηση, ότι υπάρχουν σημαντικά πε

ριθώρια για την αύξηση του βαθμού αξιοποίησης της γεωργικής 

γης με εντατικά συστήματα καλλιεργειών. (Ενδεικτικό από αυτή 

την άποψη είναι το γεγονός ότι, όπως προκύπτει και από τον 

Πίνακα 10, σε αρκετές κοινότητες ο δείκτης αυτός υπερβαίνει 

το 125%). 

Τέλος οι στρεμματικές αποδόσεις των βασικότερων καλ

λιεργειών σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης Παπαγιάννη, όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα 16, είναι κατά κανόνα υψηλότερες από 

τις αντίστοιχες μέσες αποδόσεις στο σύνολο των τριών νομών. 

Ωστόσο το ύψος των αποδόσεων κρίνεται χαμηλό και αφήνει περι

θώρια για εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα σημειώνονται οι ακόλουθες τρεις παρατηρή

σεις: 

Πρώτον, οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις των κηπευτικών 

στην Πρέβεζα, τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο περιο

χής μελέτης. 

Δεύτερο, σημειώνεται ότι ειδικά στον νομό Αιτωλοακαρ

νανίας, οι στρεμματικές αποδόσεις στην περιοχή μελέτης είναι 

κατά κανόνα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες για το σύνολο του 

νομού, πράγμα αναμενόμενο, δεδομένου ότι η περιοχή μελέτης 

αρδεύεται πολύ λιγότερο ικανοποιητικά από το σύνολο του νομού 

(Πίνακας 11), ενώ επιπρόσθετα, οι περισσότερο εύφορες και δυ

ναμικές γεωργικές ζώνες του νομού ευρίσκονται στο νότιο τμήμα 

του. 

Τέλος σημειώνονται οι χαμηλές, σχετικά με την Πρέβεζα, 

στρεμματικές αποδόσεις του αραβόσιτου στην Άρτα, λόγω μη κα

λής στράγγισης, καθώς επίσης και των κηπευτικών (υπαίθρια), 
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ενώ τα καρπούζια εμφανίζουν μία καθυστέρηση λόγω μη σωστής 

και ολοκληρωμένης άρδευσης. 
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3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Η κτηνοτροφία έχει μία ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή 

στη δημιουργία του προϊόντος του πρωτογενή τομέα και στους 

τρεις νομούς του Αμβρακικού, εμφανίζει μάλιστα έναν αξιόλογο 

δυναμισμό τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους εθνικούς μέ

σους όρους, ενώ υπάρχει η βεβαιότητα και στους αρμόδιους φο

ρείς και στον τοπικό πληθυσμό, ότι έχει δυνατότητες παραπέρα 

ανάπτυξης, διότι έχει και τις προϋποθέσεις (πλούσιοι και 

εκτεταμένοι βοσκότοποι, μεγάλη παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών 

κτλ.) και την παράδοση. 

Για μία πρώτη και γενική εικόνα, μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι περισσότερο αναπτυγμένοι κτηνοτροφικοί κλάδοι είναι η 

προβατοτροφία και η χοιροτροφία και στους τρεις νομούς, η 

πτηνοτροφία βασικά στην Άρτα, και δευτερευόντως στην Αιτωλο

ακαρνανία, και η αιγοτροφία κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ 

η βοοτροφία εμφανίζεται να έχει περιορισμένη ανάπτυξη και 

συμβολή στη διαμόρφωση του προϊόντος της κτηνοτροφικής δρα

στηριότητας. Τέλος οι κλάδοι οι οποίοι παρουσιάζουν μία πε

ρισσότερο συστηματική και επιχειρηματική μορφή οργάνωσης εί

ναι η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία. 

Κάποιες άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τους γενικούς 

άξονες ανάπτυξης των διαφόρων κλάδων κτηνοτροφικής παραγωγής 

είναι οι ακόλουθες: 

Στη βοοτροφία ο στόχος είναι η διατήρηση του ζωικού 

κεφαλαίου, η αύξηση των αποδόσεων και η προώθηση μικρών εκμε-
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ταλλεύσεων από 3-4 ζώα. (Στην Άρτα η προώθηση μεγάλου μεγέ

θους σταυλισμένης βοοτροφίας αποδείχθηκε μη βιώσιμη). 

Η προβατοτροφία προωθείται σε μεσαίες μονάδες των 80 

έως 200 προβάτων, και θα έχει βασικά ποιμενική μορφή και όχι 

σταυλισμένη. 

Η αιγοτροφία θα έχει κυρίως εκτατίκή μορφή, ενώ προ

σπάθειες για σταυλισμένη αιγοτροφία γίνονται στην Άρτα με τη 

διάδοση της κατάλληλης φυλής, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα 

η βιωσιμότητα της. Και αυτή προωθείται σε μεσαίου μεγέθους 

μονάδες. 

Η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία ασκούνται ήδη με συ

στηματικό και επιχειρηματικό τρόπο. Ειδικότερα στη χοιροτρο

φία υπάρχει ένας εξαιρετικός δυναμισμός. Στον κλάδο αυτό 

υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες μονάδες με ετήσια παραγωγή χι

λιάδων χοιριδίων, αλλά γενικός άξονας παραμένει η δημιουργία 

συστηματικών μονάδων παραγωγής οικογενειακής μορφής, μεγέθους 

μέχρι 150 χοιρομητέρων. (Τα σημαντικά προβλήματα με τα από

βλητα των χοιροστασίων αποτελούν αντικείμενο συστηματικής 

ανάλυσης σε "ειδική μελέτη" του Προγράμματος Αμβρακικού). 

Τέλος ως γενική παρατήρηση αναφέρουμε ότι είναι κοινή 

η προσπάθεια για τη δημιουργία και εκτροφή βελτιωμένων φυλών 

ζώων σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφικής παραγωγής, η 

οποία μάλιστα έχει ήδη οδηγήσει σε εντυπωσιακές βελτιώσεις 

των αποδόσεων, με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τις αυξήσεις 

του ζωικού πληθυσμού. (Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη 

δημιουργία και διάδοση του Φρισλανδόμορφου προβάτου στην Άρ

τα, που η μοναδικότητα του σε αποδόσεις, σε κρέας και σε γά

λα, είναι διεθνώς παραδεκτή). 

Ειδικότερα στην περιοχή μελέτης, η οποία καλύπτει το 
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32% της γεωργικής γης των τριών νομών, εντοπίζεται το 37,1% 

του συνολικού αριθμού των βοοειδών, το 33,1% των προβάτων, το 

20,2% των αιγών, το 53% των χοίρων και το 49,4% των ορνιθοει

δών. Από τα πιο πάνω ποσοστά και μόνο, γίνεται φανερή η σημα

σία της κτηνοτροφικής παραγωγής για την αγροτική οικονομία 

της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα της προβατοτροφίας για το 

σύνολο της περιοχής μελέτης, της χοιροτροφίας για τις περιο

χές μελέτης της Πρέβεζας και της Άρτας, της πτηνοτροφίας για 

την Άρτα και της αιγοτροφίας για την Αιτωλοακαρνανία. 

Ένα τελευταίο σχόλιο εδώ αφορά στη βοοτροφία, η οποία 

μπορεί να εμφανίζει μία αυξημένη συμμετοχή στην περιοχή μελέ

της σε σχέση με το σύνολο των τριών νομών, αλλά σε κάθε περί

πτωση έχει μικρότερη σημασία για την περιοχή από τους υπόλοι

πους κλάδους. 

Σε επίπεδο κάθε νομού ξεχωριστά, είναι εντυπωσιακό ότι 

το 95,3% της χοιροτροφίας για την Άρτα και το 87,2% για την 

Πρέβεζα, εντοπίζονται στις περιοχές μελέτης, όπως επίσης και 

το 81,4% των ορνιθοειδών για την Άρτα (Πίνακες 17 και 18). 

Τέλος από τον Πίνακα 18 πάλι φαίνεται ότι στην περιοχή 

μελέτης συγκεντρώνεται το 5,1% του αριθμού των χοίρων όλης 

της χώρας, το 4,7% των ορνίθων και το 3,9% των προβάτων, πο

σοστά υψηλά σχετικά με την έκταση της περιοχής, αλλά μόνο το 

1,4% των βοοειδών και το 1,7% των αιγών. 

Στην περιοχή μελέτης παράγονται 10,8 χιλ. τόνοι γάλα

κτος από αγελάδες και 34,3 χιλ. τόνοι γάλακτος από αιγοπρόβα

τα, που αντιστοιχούν στο 56,4% και στο 32,6% της συνολικής 

παραγωγής γάλακτος από αγελάδες και αιγοπρόβατα αντίστοιχα, 

του συνόλου των τριών νομών και στο 1,8% και στο 3,2% της 

εθνικής παραγωγής. 
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Παράγονται επίσης: 1,2 χιλ. τόνοι κρέατος βοοειδών που 

αντιστοιχούν στο 46% της παραγωγής των τριών νομών και στο 

1,2% της εθνικής παραγωγής, 4,1 χιλ. τόνοι κρέατος αιγοπροβά

των, ποσοστό 34,3% της παραγωγής των νομών και 3,3% της εθνι

κής παραγωγής, 7 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος, με αντίστοιχα 

ποσοστά 48,6% και 4,8%, και τέλος 4,1 χιλ. τόνοι κρέατος λοι

πών ζώων (βασικά ορνιθοειδών) με αντίστοιχα ποσοστά 73,8% και 

3,1% (Πίνακες 19 και 20). 

Στο επίπεδο του κάθε νομού ξεχωριστά τα ποσοστά αυτά 

διαφοροποιούνται αισθητά, γιατί όπως είναι φυσικό συσχετίζο

νται με τα ποσοστά του ζωικού πληθυσμού που συγκεντρώνονται 

στην περιοχή μελέτης του κάθε νομού. Ισχύει πάντως η γενική 

παρατήρηση, ότι τα ποσοστά της κτηνοτροφικής παραγωγής σε κά

θε περιοχή μελέτης και στο σύνολο της φυσικά, είναι αυξημένα 

σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά του ζωικού πληθυσμού, με 

μοναδική εξαίρεση τη χοιροτροφική παραγωγή στην περιοχή μελέ

της του νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Αυτή ακριβώς η διαπίστωση μάς οδηγεί στη διατύπωση του 

συμπεράσματος, ότι στην περιοχή μελέτης παρατηρείται μία τάση 

αύξησης της εντατικής κτηνοτροφίας καθώς επίσης ορθολογικότε

ρη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου σε 

όλους τους κλάδους της κτηνοτροφικής παραγωγής (με τη μοναδι

κή εξαίρεση βεβαίως που αναφέραμε προηγουμένως για τη χοιρο

τροφική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης της Αιτωλοακαρνα

νίας). Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από τη σύγκριση των 

Πινάκων 18 και 20. 

Από την προσεκτική μελέτη του Πίνακα 20, φαίνεται ότι 

στο σύνολο της περιοχής μελέτης, η αύξηση της ποσοστιαίας 

συμμετοχής της παραγωγής γάλακτος και κρέατος των αγελάδων 
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και των βοοειδών στη συνολική παραγωγή των τριών νομών, σε 

σχέση με το ποσοστό του ζωικού πληθυσμού που εντοπίζεται στην 

περιοχή μελέτης, είναι αναλογικά μεγαλύτερη από τις αντίστοι

χες αυξήσεις των άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων. Είναι όμως 

σημαντικό να παρατηρηθεί, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 21 

(εκατοστιαία διάρθρωση της κτηνοτροφικής παραγωγής), ότι η 

συμβολή των αιγοπροβάτων και των χοίρων στη διαμόρφωση της 

κτηνοτροφικής παραγωγής παραμένει πολύ μεγαλύτερη από τη συμ

βολή των βοοειδών. Για παράδειγμα το 24,8% της συνολικής πα

ραγωγής είναι κρέας αιγοπροβάτων, το 43,0% χοιρινό και μόνο 

το 7,1% βοδινό, ενώ για το γάλα τα αιγοπρόβατα συμμετέχουν με 

ποσοστό 76,0%, έναντι 24,0% των αγελάδων. 

Ενδιαφέρουσα τέλος από την άποψη αυτή είναι η σύγκριση 

με τους εθνικούς μέσους όρους, η οποία αποκαλύπτει ότι η βοο-

τροφία στην περιοχή μελέτης και κατά μείζονα λόγο στο σύνολο 

των τριών νομών, έχει μικρότερη ποσοστιαία συμβολή στην κτη

νοτροφική παραγωγή, από ό,τι στο σύνολο της χώρας. Συγκεκρι

μένα 24,0% της παραγωγής γάλακτος και 7,1% της παραγωγής κρέ

ατος, έναντι 36,5% και 19,8% που είναι οι εθνικοί δείκτες. 

Το ζωικό κεφάλαιο (σε αριθμό κεφαλών), για το σύνολο 

των τριών νομών που υπάρχουν στοιχεία, παρουσίασε αξιοσημείω

τη αύξηση την τελευταία ΙΟετία κυρίως στην Άρτα και στην 

Πρέβεζα, πλην της βοοτροφίας όπου καταγράφηκε μείωση του ζωι

κού πληθυσμού. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή 

πολλές φορές βελτίωση των αποδόσεων, σε γάλα και σε κρέας, 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής με ρυθμούς υψηλό

τερους από τους εθνικούς μέσους όρους. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην παραγωγή 

γάλακτος αιγοπροβάτων (που για την Άρτα στη ΙΟετία 1974-1984 
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υπερβαίνει το 65%-70%) και στην παραγωγή κρέατος χοίρων και 

πουλερικών (αυξήσεις που υπερβαίνουν το 200% και το 150% 

αντίστοιχα μέσα στη ΙΟετία αυτή) και οφείλονται στη δημιουρ

γία σύγχρονων χοιροτροφικών μονάδων μεσαίου ή μεγάλου μεγέ

θους, στην Άρτα και στην Πρέβεζα, και στη δημιουργία συστη

ματικών πτηνοτροφικών μονάδων, κυρίως στην Άρτα. 

Η συμβολή σε ποσοστά των κυριότερων προϊόντων στην 

ακαθάριστη αξία της κτηνοτροφικής παραγωγής, για τον κάθε νο

μό ξεχωριστά, έχει ως εξής: 

Για την Άρτα έχουμε πρώτα τα προϊόντα της αιγοπροβα-

τοτροφίας (κρέας και γάλα) με ποσοστά κοντά στο 53%, έπονται 

τα πουλερικά (κρέας και αυγά) με ποσοστά περίπου 23% και το 

χοιρινό κρέας με ποσοστό 13% και τελευταία είναι τα βοοειδή 

(κρέας και γάλα) με ποσοστό 9% περίπου. 

Στην Πρέβεζα η αιγοπροβατοτροφία συμβάλλει με ποσοστά 

της τάξης του 55%, η χοιροτροφία με ποσοστό 19% περίπου και 

έπονται τα βοοειδή με ποσοστό 17% περίπου. 

Στην Αιτωλοακαρνανία τέλος υπάρχει μεγάλη υπεροχή της 

αιγοπροβατοτροφίας κυρίως και της χοιροτροφίας δευτερευόντως 

και ακολουθούν η βοοτροφία και η πτηνοτροφία. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης Παπαγιάννη (Πίνακας 

23) οι αποδόσεις σε κρέας και γάλα, στην περιοχή μελέτης, εί

ναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες για το σύνολο των τριών 

νομών, αλλά εκφράζεται η πεποίθηση, ότι υπάρχει η δυνατότητα 

να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. 

Η παραγωγή τέλος των λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων, 

νια το σύνολο των τριών νομών που υπάρχουν στοιχεία, (Πίνακας 

22), ως ποσοστό του συνόλου της εθνικής παραγωγής, είναι 7,4% 

για τα δέρματα, 3,3% για τα αυγά, 2,8% για το μέλι, 9,7% για 
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τα μαλλιά προβάτων, 10,4% για τις τρίχες αιγών, 8,7% για το 

τυρί και 5,9% για τη μηζύθρα. Δεδομένου ότι η περιοχή μελέτης 

συμμετέχει με υψηλά ποσοστά στο σύνολο της κτηνοτροφικής πα

ραγωγής των τριών νομών, είναι βάσιμος ο ισχυρισμός, ότι κα

λύπτει ένα όχι αμελητέο ποσοστό της εθνικής παραγωγής και σε 

αυτά τα προϊόντα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 





ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή των εκτάσεων των Κοινοτήτων της περιοχής μελέτης, 

σε βασικές κατηγορίες χρήσης γης (χιλιάδες στρέμματα) 

Κοινότητες Καλλιεργούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις Οικισμοί Σύνολο 

εκτάσεις και καλυπτόμενες και λοιπές 

αγρανάπαυση από νερά εκτάσεις 

Νομός Άρτας 

Α. Άρτας 

Κ. Αγ. Παρασκευής 

Κ. Αγ. Σπυρίδωνα 

Κ. Ακροποταμιάς 

Κ. λμμοτόπου 

Κ. Ανέζης 

Κ. Βίγλας 

Κ. Βλαχέρνας 

Κ. Γαβριάς 

Κ. ΓραμμενΙτσας 

Κ. Γριμπόβου 

Κ. ΑημαρΙου 

Κ. Καλαμιάς 

Κ. Καλοβάτον 

Κ. Καλογερικοί) 

Κ. Καμπής 

Κ. Κεραματών 

11,1 

8,1 

9,7 

3,2 

υ 
12,5 

7,8 

4,3 

5,4 

9,0 

5,2 

2,3 

6,2 

5,7 

3,5 

4,5 

3,3 

2,3 

1,0 

2,1 

0,7 

22,3 

1,3 

3,9 

2,9 

0,1 

1,3 

7,4 

1,7 

1,0 

0,2 

0,3 

8,2 

0,3 

1,2 

-

0,3 

-

-

0,2 

-

10,8 

0,1 

-

0,7 

12,5 

-

0,1 

-

-

-

6,1 

-

0,1 

0,4 

0,0 

5,3 

29,9 

1,0 

0,1 

0,5 

-

0,3 

0,1 

-

2,2 

0,1 

0,4 

8,8 

1,1 

1,6 

0,9 

1,2 

8,9 

0,7 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 

2,8 

0,9 

0,7 

0,1 

0,3 

0,3 

29,5 

10,5 

13,8 

5,2 

27,8 

28,2 

42,3 

19,4 

6,2 

14,4 

13,9 

19,6 

8,2 

6,7 

6,1 

13,0 

4,2 
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ΠΙΙΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) 

Κοινότητες Καλλιεργούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις Οικισμοί Σύνολο 

εκτάσεις κσι καλυπτόμενες και λοιπές 

αγρανάπαυση από νερά εκτάσεις 

Κ. Κιρκιζαιύν 

Κ. Κομμένου 

Κ. Κομποτίου 

Κ. ΚορννησΙας 

Κ. Κ«σιακιύν 

Κ. λιμίνης 

Κ. λουτροτόιτου 

Κ. ϋεγάρχης 

Κ. Ιεοχκρίου 

Κ. Παντανάσσης 

Κ. Παχυκαλάμου 

Κ. Heράvi ης 

Κ. Πέτα 

Κ. Πέτρας 

Κ. Πολύδροσου 

Κ. Ράχης 

Κ. Ρόκκας 

Κ. Σελλάδνν 

Κ. Στρογγυλής 

Κ. Συκεύν 

5,9 

6,3 

14,2 

0,1 

7,9 

1,7 

1,9 

3,4 

10,6 

1,3 

4,2 

3,6 

16,0 

6,3 

6,1 

7,4 . 

3,0 

4,7 

2,1 

4,5 

-

4,0 

2,2 

0,3 

0,2 

3,4 

0,6 

0,5 

16,7 

6,4 

1,4 

1,2 

9,5 

2,1 

1,9 

0,0 

0,4 

1,8 

5,6 

2,5 

-

-

-

-

0,1 

-

-

3,5 

0,4 

0,5 

-

1,3 

9,0 

9,3 

2,8 

-

-

-

-

-

-

3,0 

5,2 

13,4 

0,1 

-

0,3 

0,4 

3,0 

0,1 

0,1 

0,5 

3,6 

-

16,1 

-

-

0,1 

10,8 

1,8 

0,7 

1,2 

1,0 

0,1 

0,7 

0,3 

0,4 

1,0 

1,5 

0,5 

0,4 

0,5 

4,2 

3,4 

1,4 

2,7 

1,1 

0,3 

0,3 

0,5 

6,6 

14,5 

22,6 

13,9 

9,0 

5,4 

3,2 

8,8 

32,2 

8,8 

6,1 

7,1 

42,3 

21,3 

28,3 

10,1 

4,5 

6,9 

18,8 

9,3 
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Κοινότητες ΚαΗιεργοόμενες Βοσκότοποι 
εκτάσεις και 
αγρανάπαυση 

Κ. *«τεινού 2,1 0,4 

Ι. IaÜKidSuv , 7,7 0,3 

Ι. ΙαβοτοιιΙου 3,6 0,8 

Σύνοΐο 230,7 122,2 

Ηομός Πρέβεζας 

Α. Πρέβεζας 

Α. Φιλιππιά8ας 

Κ. ΚαμαρΙνας-Ζαλόγγου 

Ι. lavali ou 

Κ. ΚοιοανοτΓουϋου 

Κ. Λούρου 

Ι, ΚιχαϊιισΙου 

Κ. II. Κερασούντος 

Κ. Ν. Σαμψούντας 

Κ. Ν. Σινώπης 

Κ. Ν. Σ(ρην«ΐοΰ 

Ι. Κικοιτόϋενς 

Κ. Πέτρας 

Κ. Στεφάνης 

Κ. Μαμπούρκν 

24 

6,4 

5,3 

10,7 

2,9 

9,0 

4,8 

4,7 

6,9 

8,1 

1,2 

4,4 

7,5 

4,8 

2,8 

3,3 

7,6 

9,8 

10,8 

1,2 

8,1 

3,0 

12,8 

1,8 

2,9 

8,0 

2,1 

4,3 

8,0 

2,7 

Αάστ) Εκτάσεις Οικισμοί Σύνοίο 
καλυπτόμενες και Ιοιιτές 
αϊτό νερά εκτάσεις 

5,5 - 1,0 9,0 

0,1 3,1 11,2 

0,2 - 0,3 4,9 

58,5 105,1 57,3 573,8 

-

3,4 

0,1 

0,8 

16,7 

0,2 

-

1,2 

0,2 

0,2 

-

0,1 

0,1 

-

-

0,6 

0,1 

0,1 

0,5 

-

16,3 

0,7 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,5 

0,3 

0,0 

3,6 

1,3 

0,6 

1,5 

0,5 

1,5 

0,2 

0,6 

0,9 

1,0 

0,1 

0,4 

0,7 

0,4 

0,2 

31,5 

18,8 

15,9 

24,3 

21,3 

35,1 

8,7 

19,4 

10,0 

12,3 

9,4 

7,2 

13,1 

13,5 

5,7 

57 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) 

Κοινότητες Καλλιεργούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις Οικισμοί Σύνολο 
εκτάσεις και καλυπτόμενες και λοιπές 

αγρανάπαυση από νερά εκτάσεις 

Κ. ßpunou 14,2 12,6 0,4 0.6 1,4 29,2 

Σύνολο 117,7 99,0 23,4 20,4 14,9 275,4 

Η. Αιτωλοακαρνανίας 

Α. Αμ|ΐλοχίας 

Ι. Αμπελακίου 

Κ. Ανοιξιάτικου 

Κ. Κεχρινιάς 

Κ. Αουτρού 

Κ. ΚενιδΙου 

Κ. ΣαρδινΙυν 

Κ. Σπάρτου 

Κ. Ιλ«ριάδος 

Α. ΒονΙτσης 

Κ. Ay. Νικολάου 

Κ. Αρυμού 

Κ. θυρίου 

Κ. Κατούνας 

Κ. ΝοναστηρακΙου 

10,7 

6,9 

10,9 

6,0 

10,4 

7,5 

6,7 

3,4 

6,3 

27,1 

6,2 

6,1 

17,6 

21,9 

22,0 

27,2 

10,9 

12,4 

43,2 

12,2 

32,5 

9,8 

16,6 

5,0 

34,8 

20,2 

5,2 

17,3 

27,0 

24,1 

0,5 

24,6 

36,4 

23,5 

14,6 

IB,8 

20,4 

5,9 

36,6 

0,4 

-

2,7 

6,0 

Μ 
2,1 

2,2 

-

2,1 

0,2 

0,6 

0,3 

0,2 

-

0,1 

5,0 

2,7 

0,4 

0,6 

0,6 

-

1,2 

0,2 

0,3 

0,6 

0,3 

0,4 

0,4 

0,2 

0,3 

2,6 

1,3 

1,1 

1,7 

1,0 

1,4 

41,6 

42,6 

62,1 

73,5 

38,1 

59,5 

37,5 

26,1 

48,3 

69,9 

30,4 

15,5 

43,2 

54,9 

49,6 
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Κοινότητες Καλλιεργούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις Οικισμοί Σύνολο 
εκτάσεις και καλυπτόμενες και λοιπές 
αγρανάπαυση από νερά εκτάσεις 

Κ. ΠαλαΙρου 

Κ. Παλιάμπελων 

Κ. Μαγιάς 

Κ. Πονιινιάς 

Κ. ïpiîfou 

Σύνολο 

Σύνολο περιοχής 

30,0 

8,3 

8,5 

5,0 

8,3 

229,8 

578,2 

39,1 

20,6 

34,8 

19,3 

29,9 

442,4 

663,6 

5,1 

1,1 

4,7 

3,8 

5,7 

217,3 

299,2 

1,0 

1.3 

-

0,5 

2,0 

19,8 

145,3 

1,6 

1,1 

0,6 

0,4 

0,6 

17,1 

89,3 

77,1 

32,4 

48,6 

29,0 

46,5 

926,4 

1.775,6 

Πηγή: ΕΣΤΕ, Απογραφή 1981. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κατανομή τ«ν εκτάσεων κατά βασικές κατηγορίες χρήσης 

Β περιοχή μελέτης »ς προς το σύνολο τ«ν νομών 

Νομοί 

Εκτάσεις σε χιλ. 

Νομός Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

στρ. 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομών 

Σύνολο περιοχής 

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και 
αγρανάπαυση 

329,9 

230,7 

298,9 

117,7 

1.180,7 

229,8 

1.809,5 

578,2 

Βοσκότοποι 

361,0 

122,2 

510,8 

99,0 

2.579,1 

142,4 

3.480,9 

663,6 

Αάση 

684,3 

58,5 

115,8 

23,4 

1.234,2 

217,3 

2.034,3 

299,2 

Βκτάσεις 
καλυπτόμενες 
από νερά 

132,3 

105,1 

35,8 

20,4 

300,0 

19,8 

468,1 

145,3 

Οικισμοί 
και λοιπές 
εκτάσεις 

154,7 

57,3 

44,5 

14,9 

166,9 

17,1 

366,1 

89,3 

Σύνολο 

1.662,2 

573,8 

1.035,8 

275,4 

5.460,9 

926,4 

8.158,9 

1.775,6 
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Νομοί ΚαΜιερνούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις ΟικιομοΙ Σύνοίο 

εκτάσεις και καϋυπτόμενες και ϋοιπές 
αγρανάπαυση από νερά εκτάσεις 

Ποσοστά Ι 

Μομός Άρτας 69,9 33,9 8,5 79,Ί 37,0 35,4 

Νομός Πρέβεζας 39,4 18,3 20,2 57,0 33,5 26,6 

Νομός Αιτυϋοακαρνανίας 19,5 17,2 17,6 6,6 10,2 17,0 

Σύνοϋο 3 νομών 32,0 19,1 11,7 31,0 2 Μ 21,8 

Πηγή: Πίνακας 1 και ΕΣΥΕ, Απογραφή Γευργίας, Κτηνοτροφίας 1981. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Εκατοστιαία διάρθρωση τυν βασικών κατηγοριών χρήσης γης 

Νομοί Καλλιεργούμενες Βοσκότοποι Αάση Εκτάσεις Οικισμοί Σύνολο 

εκτάσεις και καλυπτόμενες και λοιπές 
αγρανάπαυση ano νερά εκτάσεις 

Νομός Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός λιτυλοακαρνανίας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομών 

Σύνολο περιοχής 

19,8 

40,2 

28,9 

42,7 

21,6 

21,8 

22,2 

32,6 

21,7 

21,3 

52,2 

35,9 

47,2 

47,8 

42,7 

37,4 

41,2 

10,2 

11,2 

8,5 

22,6 

23,5 

24,9 

16,9 

8,0 

18,3 

3,4 

7,4 

5,5 

2,1 

5,7 

8,2 

9,3 

10,0 

4,3 

5,4 

3,1 

Μ 

4,5 

5,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Πίνακας 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Χρήση της γεωργικής γης σε στρέμματα 

Περιοχή μελέτης 

Κοινότητες ΑροτραΙες λαχανόκηποι Αενδρύδεις *Αμττε/ÏOL Αγρανάπαυση Σύνολο 

καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 

Κ. Αγ. Παρασκευής 

Κ. Αγ. ΣπυρίSuva 

Κ. Ακροποταμιάς 

Κ. Αμμοτόπου 

Κ. Ανέζης 

Κ. Βίγλας 

Κ. Βλαχέρνας 

Κ. ΓαΒριάς 

Κ. ΓραμμενΙτσας 

Κ. Γριμπόβου 

Κ. ΑημαρΙου 

Κ. Καλαμιάς 

Κ. Καλοβάτου 

Κ. Καλογερικού 

Κ. Καμπής 

Κ. Κεραματύν 

292 

3.800 

9.850 

2.185 

2.791 

9.710 

5.218 

470 

2.900 

ή. 366 

4.9« 

2.254 

6.396 

5.005 

1.472 

4.137 

1.372 

800 

350 

70 

150 

69 

40 

140 

250 

250 

700 

64 

58 

32 

35 

200 

87 

400 

10.487 

4.550 

184 

1.789 

1.010 

970 

202 

4.050 

1.410 

5.243 

354 

720 

1.420 

1.905 

12 

236 

1.454 

καλλιεργειών 

Νομός Άρτας 

Α. Άρτας 292 800 10.487 - 100 11.679 

1.453 

-

420 

1.630 

2.210 

-

530 

404 

200 

-

610 

320 

1.016 

-

-

11.557 

4.124 

4.290 

12.350 

7.770 

4.770 

5.090 

10.713 

5.560 

3.032 

8.458 

7.265 

2.700 

4.460 

3.226 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) 

Κοινότητες ΑροιραΙες λαχανόκηποι Αενδρύδεις Άμπελοι λγρανάπαυση Σύνολο 
καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 

καλλιεργειών 

Κ. Κιρκιζατάν 

Κ. Κομμένου 

Κ. Κομποτίου 

Κ. ΚορννησΙας 

Κ. Κυστακιύν 

Κ. λιμίνης 

Κ. λουτροτόπου 

Κ. Νεγάρχης 

Κ. ΝεοχυρΙου 

Κ. ϋαντανάσσης 

Κ. Παχυκαλάμου 

Κ. Περάνθης 

Κ. Πέτα 

Κ. Πέτρας 

Κ. Πολύδροσου 

Κ. Ράχης 

Κ. Ρόκκας 

Κ. Σείλάδιιν 

Κ. Στρογγυλής 

Κ. Συκεών 

Κ. Φκτεινοι) 

1.260 

1.700 

1,118 

-

1.550 

270 

1.305 

1.134 

2.815 

627 

2.610 

760 

3.165 

5.835 

1.730 

5.830 

209 

111 

1.128 

877 

795 

32 

210 

110 

6 

180 

11 

80 

21 

92 

15 

215 

70 

711 

101 

160 

30 

131 

150 

15 

56 

6 

5.059 

1.567 

12.587 

150 

5.900 

996 

2.301 

2.126 

5.360 

352 

1.085 

2.285 

15.775 

2.265 

350 

650 

1.277 

2.817 

15 

3.536 

1.390 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 

-

-

-

-

-

-

-

-

138 

-

618 

-

300 

168 

30 

181 

2.382 

136 

370 

500 

-

19 

860 

900 

-

1.213 

212 

-

189 

6.189 

6.177 

11.763 

156 

7.930 

1.718 

3.719 

3.765 

10.679 

1.160 

1.310 

3.615 

19.653 

8.220 

6.100 

7.110 

3.500 

1.621 

1.130 

1.169 

2.680 
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Κοινότητες ΑροτραΙες λαχανόκηποι Αενδρύδεις 'Αμπελοι Αγρανάπαυση Σύνολο 
καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 

καλλιεργειών 

Κ. ΙαίκιάδΜν 4.834 153 3.751 4 153 8.895 

Κ. ίαίοτοπίου 2.177 33 120 - 1.324 3.654 

Σύνολο 114.543 6.376 111.073 6 19.389 251.387 

ϊομός Πρέβεζας 

Α. Πρέβεζας 

Α. ίιίιππιάδας 

Κ. ΚαμαρΙνας-Ζαλόγγον 

Κ. KavaJlow 

Κ. Κοτσανοποόλου 

Κ. Λούρου 

Κ. ΝιχαλιτσΙον 

Κ. Ν. Κερασούντος 

Κ. Ν. Σαμψούντας 

Κ. Ι. Σινώπης 

Κ. Ν. Σ|ηνυτού 

Κ. Νικοπόλειις 

Κ. ϋέτρας 

Κ. Στεφάνης 

Κ. Ιλαμπούρυν 

6.055 

5.244 

2.323 

4.820 

460 

4.033 

2.123 

2.007 

5.170 

5.471 

181 

1.213 

6.090 

2.695 

660 

2.700 

112 

43 

974 

-

125 

160 

207 

45 

155 

10 

135 

60 

20 

10 

13.569 

594 

2.280 

2.490 

1.110 

3.959 

1.412 

1.175 

700 

1.716 

388 

1.178 

17 

584 

1.450 

-

-

50 

10 

11 

50 

-

-

-

-

15 

-

-

-

-

7.316 

-

603 

3.006 

1.294 

1.206 

1.103 

832 

986 

1.201 

556 

778 

360 

1.542 

690 

29.640 

5.950 

5.299 

11.300 

2.875 

9.343 

4.798 

4.221 

6.901 

8.543 

1.160 

3.904 

6.527 

4.841 

2.810 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια) 

Κοινότητες ΑροτραΙες λαχανόκηποι Αενδρώδεις Άμπελοι Αγρανάπαυση Σύνολο 

καλλιέργειες καλλιέργειες έκταοης 
καλλιεργειών 

Κ. ftpunou 8.990 55 2.610 350 2.900 Η.905 

Σύνολο 57.505 4.811 35.832 486 24.383 123.017 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Α. Αμφιλοχίας 

Κ. ΑμπελακΙου 

Ι. Ανοιξιάτικου 

Ι. Κεχρί νιας 

Ι. λουτρού 

I. ΗενιδΙου 

Κ. ΣαρδινΙ«ν 

Ι. Σπάρτου 

Κ. ίλ«ριάδος 

Α. ΒονΙτοης 

Κ. Ay. Νικολάου 

Κ. Αρυμού 

Κ. θυρίου 

Ι. Κατούνας 

Ι. Μοναστηράκι ου 

5.868 

2.738 

3.317 

2.431 

2.585 

559 

3.325 

2.067 

2.761 

18.670 

4.100 

4.087 

10.620 

16.720 

12.670 

180 

428 

235 

38 

230 

15 

23 

29 

100 

245 

356 

1.280 

664 

190 

325 

3.255 

2.311 

5.770 

585 

4.914 

3.649 

2.330 

1.425 

2.651 

1.636 

620 

502 

475 

460 

1.065 

16 

Π 

-

-

-

-

3 

-

-

-

20 

-

200 

-

350 

2.916 

1.422 

2.452 

600 

2.654 

4.762 

998 

350 

964 

7.449 

1.204 

251 

5.736 

4.567 

10.000 

12.235 

6.910 

11.775 

3.654 

10.383 

8.985 

6.679 

3.871 

6.476 

28.000 

6.300 

6.120 

17.695 

21.937 

24.410 
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Κοινότητες 

I. ΙΙαλαΙροιι 

Κ. Ιϊαλιαμιτέλ«γ 

Ι. Πλαγιάς 

Κ. Îloyuviaç 

L Τρύφου 

Σύνολο 

Σύνολο περιοχής 

Πηγή: ΑεϋτΙα Ετήσιας 

Αροτραίες Λαχανόκηποι 

καλλιέργειες 

15.052 102 

5.751 180 

5.641 53 

3.050 ΊΟ 

4.121 100 

126.133 ή.821 

298.181 16.008 

ιατικής Έρευνας Κοινότητα, 

Αενδρύδεις 'Αμπελοι 

καλλιέργειες 

2.542 250 

610 170 

1.574 100 

515 51 

2.651 

36.889 1.276 

183.794 1.768 

Αγρανάπαυση Σύνολο 
έκταοης 

καλλιεργειών 

12.389 30.335 

1.590 8.301 

1.132 8.500 

1.097 4.753 

964 6.476 

66.458 235.577 

110.230 609.981 
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ΠΊΝΑΚΑς 5 

ϊρήση γενικής νης: 

Η περιοχή μελέτης «ς προς το σύνολο τνν νομών 

Νομοί ΑροτραΙες λαχανόκηποι Αενδρύδεις "Αμπελοι Αγρανάπαυση ' Σύνολο 
καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 

καλλιεργειών 

1. Εκτάσεις σε χιλ. 

Νομός Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

στρ. 

182,3 

114,5 

156,3 

57,5 

11,4 

6,4 

9,5 

4,8 

133,4 

111,1 

87,2 

35,8 

0,2 

0,0 

0,7 

0,5 

30,1 

19,4 

57,1 

24,4 

357,3 

251,4 

310,9 

123,0 

Νομός Αιτυλοακαρνανίας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομών 

Σύνολο περιοχής 

782,1 

126,1 

1.120,7 

298,2 

27,8 

4,8 

48,7 

16,0 

209,1 

36,9 

429,7 

183,8 

11,6 

1,3 

12,5 

1,8 

239,9 

66,5 

327,1 

110,2 

1.270,4 

235,6 

1.938,6 

610,0 

Σύνολο χώρας 24.166,7 1.157,6 8.433,3 1.795,9 5.073,7 40.626,3 
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ΚομοΙ Αροτραίες λαχανόκηποι Αενδρύδεις 'Αμπελοι Αγρανάπαυση Σύνολο 

καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 
καλλιεργειών 

2. Ποσοστά Ι 

Νομός Άρτας 62,8 56,1 

Νομός Πρέβεζας 36,8 50,5 

Νομός λιτυλοακαρνανίας 16,1 17,3 

Σύνολο 3 νομών 26,6 32,9 

Πηγή: Πίνακας 4 και ΕΠΕ, ΓΕΒργική Στατιστική 1982. 

* Μαθηματική πράξη αδύνατη. 

83,3 * 64,5 70,4 

41,1 71,4 42,7 39,6 

17,6 11,2 27,7 18,5 

42,8 14,4 33,7 31,5 



ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Εκατοστιαία διάρθρωση χρήσεων της νενργικής γης 

Νομοί ΑροτραΙες λαχανόκηποι Αενδρύδεις Άμπελοι Αγρανάπαυση Σΰνοϊο 

καλλιέργειες καλλιέργειες έκτασης 
καϋίιεργειύν 

Νομός Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομύν 

Σύνολο περιοχής 

Σύνολο χύρας 59,5 2,8 20,8 4,4 12,5 100,0 

Πηγή: Πίνακας 5. 

* Μαθηματική πράξη αδύνατη. 

70 

51,0 

45,5 

50,3 

46,8 

61,6 

53,5 

57,8 

48,9 

3,2 

2,6 

3,1 

3,9 

2,2 

2,0 

2,5 

2,6 

37,3 

44,2 

28,0 

29,1 

16,5 

15,7 

22,2 

30,1 

0,0 

» 

0,2 

0,4 

0,9 

0,6 

0,6 

0,3 

8,4 

7,7 

18,4 

19,8 

18,9 

28,2 

16,9 

18,1 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Διάρθρωση luv αροτραΐκν και κηπευτικών καλλιεργειών οε στρέμματα -

Περιοχή μεϊέτης 

Κοινότητες Σιτηρά Βρώσιμα Καπνός Βαμβάκι ΗλΙανίος Κτηνο- Κηπεντικά Σύνολο 
για όσπρια τροφικά 

καρπό φυτά Τομάτα Αοιπά 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Νομός Άρτας 

Α. Άρτας 

Κ. Αγ. Παρασκευής 

Κ. Αγ. ΣπυρίSuva 

Κ. Ακροποταμιάς 

Κ. Αμμοτόπου 

Κ. Ανέζης 

Κ. Βίγλας 

Κ. Βλαχέρνας 

Κ. Γαβριάς 

Κ. ΓραμμενΙτσας 

Κ. Γριμπόβου 

Κ. ΑημαρΙου 

Κ. Καλαμιάς 

Κ. Καλοβάτου 

Κ. Καλογερικού 

1« 

1.800 

5.650 

730 

162 

3.750 

m 
140 

1.600 

1.616 

2.280 

720 

3.420 

1.100 

500 

9 

10 

50 

315 

41 

70 

10 

40 

-

-

-

-

1.668 

-

-

-

-

60 

1.150 

-

-

380 

1.022 

. 

150 

-

130 

20 

350 

. 

550 

54 

-

-

_ 

-

-

376 

5 

242 

130 

1.900 

3.000 

1.100 

860 

5.470 

3.852 

270 

1.050 

1.937 

2.030 

700 

2.550 

3.500 

700 

240 

60 

60 

180 

9 

20 

45 

190 

10 

90 

25 

13 

6 

10 

20 

568 

320 

10 

102 

90 

60 

95 

80 

200 

540 

115 

45 

56 

75 

210 

1.092 

4.150 

9.920 

2.427 

2.830 

9.750 

5.358 

720 

3.010 

4.961 

5.000 

1.662 

6.428 

5.040 

1.672 
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ΜΙλΙλΖ 7 (συνέχεια) 

Κοινότητες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Κ. Καμπής 

Κ. Κεραματύν 

Κ. Κιρκιζατύν 

Κ. Κομμένου 

Κ. Κομποτίου 

Κ. ΚοριινηοΙας 

Κ. Κίΐστακιύν 

Κ. λιμίνης 

Κ. Αουτροιόττου 

Κ. Μεγάρχης 

Κ. Ηεοχνρίου 

Ι. Παντανάσσης 

Κ. Παχυκαϋάμου 

Κ. Περάνθης 

Κ. Πέτα 

Κ. Πέτρας 

Κ. Πολύδροσου 

Κ. Ράχης 

Κ. Ρόκκας 

Κ. ΣεΗάδων 

Κ. Στρογγυλής 

1.927 

750 

390 

25 

258 

-

750 

ΊΟ 

520 

420 

820 

300 

1.000 

200 

1.170 

1.051 

2.100 

1.700 

1.480 

122 

200 

27 

27 

30 

25 

50 

-

50 

10 

120 

53 

150 

16 

50 

ΊΟ 

50 

30 

60 

20 

14 

14 

8 

223 

-

-

-

-

-

-

30 

-

56 

-

-

-

-

-

100 

-

-

-

-

-

-

-

Η 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 

110 

171 

-

300 

1.914 

558 

810 

1.650 

690 

-

600 

150 

585 

575 

1.850 

300 

1.490 

500 

1.645 

4.614 

2.250 

4.000 

400 

170 

600 

25 

157 

8 

62 

50 

1 

50 

2 

40 

3 

18 

8 

10 

10 

200 

13 

65 

10 

20 

10 

20 

104 

284 

40 

148 

520 

-

308 

50 

120 

48 

99 

48 

305 

80 

955 

128 

215 

20 

138 

245 

45 

4.220 

1.776 

1.292 

1.910 

1.568 

1 

1.758 

282 

1.385 

1.155 

2.937 

672 

2.855 

830 

4.020 

5.936 

4.890 

5.860 

2.223 

561 

1.173 
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Κοινότητες 1 2 3 A 5 6 7 8 9 

Κ. Συκεύν 

Ι. •»ΤΕίνού 

Κ. laÜKiaSwv 

Κ. faloToirlou 

Σύνολο 

Νομός Πρέβεζας 

Α. Πρέβεζας 

Α. ΦιΑιιτπιάδας 

Κ. ΚαμαρΙνας-Ιαίόγγου 

Κ. Kavaülov 

Κ. Κοΐσανοπούϋου 

Κ. λούρου 

h ΗιχαϋιτσΙον 

I. H. Κεράσουντας 

Ι. Ν. Σαμψούντας 

Ι. Ι. Σινώπης 

Ι. Ν. 2φην«τού 

Ι. ΗικοπόϋεΗς 

Κ. ϋέτρας 

Κ. Στεφάνης 

Κ. Φϋαμποόρκν 

250 

m 
2.431 

500 

42.700 

220 

2.300 

930 

900 

190 

1.551 

210 

460 

755 

1.271 

14 

159 

2.260 

1.515 

260 

-

13 13 

210 

25 

2.137 3.172 

-

-

-

120 

-

385 

30 -

5 

7 

80 

4 

5 

100 -

40 10 

20 -

-

-

70 

27 

4.277 

-

-

-

-

-

246 

-

7 

-

-

-

-

500 

30 

-

-

-

-

-

-

-

-

7 

-

-

10 

-

5 

150 

-

-

-

-

-

40 

590 

415 

2.000 

1.600 

59.005 

2.570 

2.890 

1.228 

2.600 

270 

1.556 

1.767 

1.430 

4.330 

3.550 

160 

1.040 

2.300 

860 

305 

40 

1 

20 

10 

1.831 

1.400 

30 

12 

250 

-

15 

20 

66 

15 

25 

1 

108 

6 

20 

2 

48 

10 

256 

78 

6.858 

5.161 

141 

189 

1.924 

-

365 

226 

241 

105 

490 

12 

13 

84 

200 

43 

928 

801 

4.987 

2.246 

120.280 

9.351 

5.361 

2.366 

5.794 

460 

4.128 

2.283 

2.214 

5.362 

5.416 

191 

1.325 

5.250 

2.675 

670 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (συνέχεια) 

Κοινότητες 1 2 3 

Κ. (Ipurrou 2.550 20 

link 15.575 816 10 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Α. Αμφιλοχίας 

Κ. ΑμπεϋακΙου 

Κ. Ανοιξιάτικου 

Κ. Κεχρί νιας 

Κ. λουτρού 

Κ. Κενιδίου 

Κ. ΣαρδινΙυν 

Κ. Σπάρτου 

Κ. Φϋνριάδος 

Α. Βονίτοης 

Κ. Ay. Νικοϋάου 

Κ. Αρυμου 

Κ. θυρίου 

Κ. Κατουνας 

Ι. ϋοναοτηρακίου 

Κ. ΙΜαΙρου 

690 

580 

1.530 

590 

1.060 

3« 

1.070 

-

966 

7.700 

1.950 

1.080 

6.000 

920 

5.000 

6.200 

30 

118 

83 

-

30 

24 

« 

-

151 

-

-

-

-

-

200 

53 

2.858 

326 

m 

1.221 

190 

-

700 

1.560 

-

200 

-

1.400 

2.300 

9.000 

850 

834 

4 5 6 7 8 9 

5.950 5 520 9.045 

783 212 32.806 1.975 9.714 61.891 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 -' 

200 

-

20 

-

300 

000 -

2.250 

1.270 

1.300 

600 

1.200 

180 

1,490 

500 

1.493 

9.400 

1.000 

1.450 

2.200 

6.800 

6.120 

6.465 

120 

140 

77 

-

55 

1 

3 

1 

25 

200 

350 

1.200 

600 

29 

250 

65 

50 

765 

365 

33 

220 

24 

30 

-

226 

900 

954 

55 

104 

11 

275 

212 

5.988 

3.199 

3.559 

2.444 

2.755 

574 

3.338 

2.061 

2.861 

18.900 

4.454 

5.185 

11.224 

16.760 

12.995 

14.829 
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Κοινότητες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Κ. ϋαϋιαμπέϋνν 

Κ. Μαγιάς 

Ι. Πογ«νιάς 

Κ. Γρύφου 

3.050 

3.570 

2.000 

39 

60 

-

7 

1.035 

81 

75 

3.875 

140 

800 

400 

-

1.526 

860 

300 

200 

50 

15 

20 

18 

100 

308 

295 

-

5.901 

5.694 

3.090 

4.139 

Σύνολο 44.340 801 26.709 3.360 - 46,604 3.219 4.927 129.960 

Σύνολο περιοχής 102.615 3.754 30.191 8.420 212 138.415 7.025 21.499 312.131 

Ήηγή: Αεϋιία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Κοινοτήτων, 1982. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Αίάρθρυση τυν αροτραίνν και κηπευτικών καλλιεργειών -

Περιοχή μελέτης «ς προς το σύνολο τκν νομύν 

Σιτηρά Βρώσιμα Καπνός Βαμβάκι Ηϊίανίος Κτηνο- Κηπευτικά Σύνολο 

yia όσπρια τροφικά 

καρπό φυτά Τομάτα λοιπά 

1. Εκτάσεις σε χιλ. στρ. 

Η. Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

70,4 

42,7 

6,6 

2,1 

3,5 

3,5 

4,3 

1,3 

80,1 

59,0 

2,4 

1,8 

13,9 

6,9 

181,5 

120,3 

Ν. Πρέβεζας 

Σύνολο 52,1 8,3 2,3 6,0 0,2 68,7 3,0 16,7 157,3 

Περιοχή μελέτης 15,6 0,8 0,0 0,8 0,2 32,8 2,0 9,7 61,9 

H. Αιτωλοακαρνανίας 

Σύνολο 287,7 10,8 177,9 22,0 - 155,3 9,7 33,6 697,0 

Περιοχή μελέτης 14,3 0,8 26,7 3,4 - 46,6 3,2 4,9 129,9 

Σύνολο 3 νομύν 410,2 25,7 183,7 32,3 0,2 304,4 15,1 64,2 1.035-.6 

Σύνολο περιοχής 102,6 3,7 30,2 8,5 0,2 138,4 7,0 21,5 312,1 

χώρας 16.171,6 473,5 926,5 1.385,6 47,7 3.581,8 420,6 1.655,0 14.662,3 

76 
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Νομοί Σιτηρά Βρώσιμα Καπνός Βαμβάκι ΒϋΙανίος Κτηνο- Κηπευτικά Σύνολο 
για όσπρια τροφικά 

καρπό ^υτά Τομάτα λοιπά 

2. Ποσοστά Ι 

». Άρτας 60,7 31,8 100,0 100,0 - 73,1 75,0 19,6 66,3 

». Πρέβεζας 29,9 9,6 * 13,3 100,0 17,7 66,6 58,1 39,1 

». Αιτωλοακαρνανίας 15,1 7,1 15,0 15,5 - 30,0 33,0 11,6 18,6 

Σύνολο 3 νομών 25,0 11,1 16,1 26,3 100,0 15,5 16,1 33,5 30,1 

Πηγή: Πίνακας 7 και ΕΣΥΒ, Γ ε ν ι κ ή Στατιστική 1982, 

* Μαθηματική πράξη αδύνατη. 
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ΠΙΝΑΚΑ! 9 

Εκατοστιαία διάρθρωση τυν καλλιεργειών 

Νομοί Σιτηρά Βρώσιμα Καπνός Βαμβάκι ΗλΙανίος Κτηνο- Κηπευτικά Σύνολο 

μ α όσπρια τροφικά 

καρπό φυτά Τομάτα Αοιπά 

Ι. Άρτας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Ν. Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

H. Αιτωλοακαρνανίας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομών 

Σύνολο περιοχής 

38,8 

35,5 

33,1 

25,2 

41,3 

34,1 

39,6 

32,9 

3,6 

1,7 

5,3 

1,3 

1,6 

0,6 

2,5 

1,2 

1,9 

2,9 

1,5 

ι 

25,5 

20,6 

17,7 

9,7 

2,4 

3,6 

3,8 

1,3 

3,2 

2,6 

3,1 

2,7 

-

-

0,1 

0,3 

-

-

0,0 

0,0 

44,3 

49,0 

43,7 

53,0 

22,3 

35,9 

29,4 

44,3 

1,3 

1,5 

1,9 

3,2 

1,4 

2,5 

1,5 

2,2 

7,7 

5,7 

10,6 

15,7 

4,8 

3,8 

6,2 

6,9 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Σύνολο χώρας 65,6 1,9 4,8 5,6 0,2 14,5 1,7 6,7 100,0 

Πηγή : Πίνακας 8. 

* Ηαίηματική πράξη αδύνατη. 



ΠΙΜΑΚΑΣ 10 

Ηέγεθος και αξιοποίηση γεωργικής γης - ίΐεοιοχή μελέτης 

Στοέμμαια Ποσοσιά Ι 

Κοινόιηιες Συνολική Γεωργική Αρδευό- Έκταση Η γεωργική Αρδευόμενη Βαθμός 
έκταση γη μένη καίλιερ- γη ως προς γεωργική γη αξιοποίησης 

γεωργική γειών το σύνολο ως προς ίο γεωργικής 
γη 2:1 σύνολο 3:2 γης 4:2 

1 2 3 4 5 6 7 

Νομός Άριας 

Α. Άριας 

R. Αγ. Παρασκευής 

R. Αγ. Σπυρίδωνα 

Κ. Ακροποταμιάς 

R. Αμμοιόπου 

R. Ανεζης 

R. Βίγλας 

R. Βλαχέρνας 

R. Γαρριάς 

Κ. Γραμμενίτσας 

R. Γριμπόβου 

R. Αημαρίου 

R. Καλαμιάς 

Κ. Καλοβάιου 

29.500 

10.500 

13.800 

5.200 

27.800 

28.200 

42.300 

19.400 

6.200 

14.400 

13.900 

19.600 

8.200 

6.700 

11,100 

8 

9 

3 

4 

12 

7 

4 

5 

9 

5 

2 

6 

5 

100 

700 

200 

300 

500 

800 

300 

400 

000 

200 

300 

200 

700 

11.534 

5.850 

9.949 

2.050 

1.369 

9.130 

4.407 

2.820 

3.660 

5.223 

3.780 

60 

7.848 

6.915 

11.679 

8.900 

11.557 

4.124 

4.290 

12.350 

7.770 

4.770 

5.090 

10.713 

5.560 

3.032 

8.458 

7.265 

37,6 

77,1 

70,3 

61,5 

15,5 

44,3 

18,4 

22,2 

87,1 

62,5 

37,4 

U.7 

75,6 

85,1 

103,6 

72,8 

102,1 

64,1 

31,8 

72,8 

60,3 

65,6 

68,5 

58,0 

72,7 

2,6 

126,6 

121,1 

105,4 

109,9 

119,6 

128,9 

99,8 

99,2 

100,0 

110,9 

94,4 

119,0 

106,9 

131,8 

136,4 

128,1 
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INAIA! 10 (συνέχεια) 

Κοινότητες 1 2 

Κ. Καλογερικού 

Κ. Καμπής 

Κ. Κεραματών 

Κ. Κιρκιζατών 

Κ. Κομμένου 

Κ. ΚομποτΙου 

Κ. ΚορκνησΙας 

Κ. Κνοτακιόν 

Κ. λιμίνης 

Κ. Αουτροτόπου 

Κ. Ηεγάρχης 

Κ. ΗεοχωρΙου 

Κ. Παντανάσσης 

Κ. ΙΙαχυκαλάμου 

Κ. Περάνθης 

Κ. Πέτα 

Κ. Πέτρας 

Κ. Τίολυδρόσου 

Κ. Ράχης 

Κ. Ρόκκας 

Κ. ΣεΙΜάδυν 

Κ. Στρογγυλής 

6.100 

13.000 

4.200 

6.600 

14.500 

22.600 

13.900 

9.000 

5.400 

3.200 

8.800 

32.200 

8.800 

6.100 

7.100 

42.300 

21.300 

28.300 

10.100 

4.500 

6.900 

18.800 

3.500 

4.500 

3.300 

5.900 

6.300 

14.200 

100 

7.900 

1.700 

1.900 

3.400 

10.600 

1.300 

4.200 

3.600 

16.000 

6.300 

6.100 

7.400 

3.000 

4.700 

2.100 

3 4 5 6 7 

1.654 

3.323 

3.105 

6.037 

550 

5.510 

6 

7.430 

62 

175 

-

3.442 

795 

1.350 

1.440 

3.850 

5 

4.470 

6.510 

3.500 

170 

1.173 

2.700 

4.460 

3.226 

6.489 

6.477 

14.763 

156 

7.930 

1.748 

3.719 

3.765 

10.679 

1.160 

4.310 

3.615 

19.653 

8.220 

6.100 

7.410 

3.500 

4.621 

1.430 

57,4 

34,6 

78,6 

89,4 

43,4 

62,8 

1,0 

87,8 

31,5 

59,4 

38,6 

32,9 

14,8 

68,9 

50,7 

37,8 

29,6 

21,6 

73,3 

66,7 

68,1 

11,2 

49,6 

73,8 

94,1 

102,3 

9,5 

38,7 

6,0 

94,1 

3,6 

10,5 

0,0 

32,1 

61,2 

33,3 

38,9 

24,1 

0,0 

73,8 

87,8 

116,7 

3,6 

57,1 

77,1 

99,1 

97,8 

110,0 

103,2 

104,2 

15,6 

100,4 

102,8 

194,7 

110,7 

100,9 

89,2 

102,4 

100,0 

122,8 

130,5 

100,0 

100,1 

116,7 

98,3 

66,7 
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Κοινότητες 1 2 3 4 5 6 7 

Ι. Συκεών 

Κ. Φυτεινου 

Κ. Χαΐκιάδ«ν 

Ι. ΙαβοτοττΙου 

Σύνολο 

Νομός Πρέβεζας 

Α. Πρέβεζας 

Α. Μιιτπιάδας 

Ι. Καμαρί,νας-Ζαίόγγου 

Κ. Ravaülou 

Κ. ΚοισανοττοΰΑου 

Κ. Λούρου 

I. HLXQRLτοίου 

Κ. Β. Κερασούντας 

Κ. H. Σαμψούντας 

Κ. Κ. Σινώπης 

L H . ìfnvBTotì 

Κ. ΝικοπόίΙευς 

Ι. Πέτρας 

Κ. Στεφάνης 

Κ. ΦΑαμπούρων 

9.300 

9.000 

11.200 

4.900 

573.800 

31.500 

18.800 

15.900 

24.300 

21.300 

35.100 

8.700 

19.400 

10.000 

12.300 

9.400 

7.200 

13.100 

13.500 

5.700 

4.500 

2.100 

7.700 

3.600 

230.700 

24.000 

6.400 

5.300 

10.700 

2.900 

9.000 

4.800 

4.700 

6.900 

8.100 

1.200 

4.400 

7.500 

4.800 

2.800 

2.319 

-

8.742 

2.330 

142.543 

10.615 

4.530 

796 

2.900 

370 

5.344 

295 

1.324 

1.230 

1.795 

5 

886 

477 

3.289 

400 

4.469 

2.680 

8.895 

3.654 

251.387 

29.640 

5.950 

5.299 

11.300 

2.875 

9.343 

4.798 

4.221 

6.901 

8.543 

1.160 

3.904 

6.527 

4.841 

2.810 

48,4 

23,3 

68,8 

73,5 

40,2 

76,2 

34,0 

33,3 

44,0 

13,6 

25,6 

55,2 

24,2 

69,0 

65,9 

12,8 

61,1 

57,3 

35.6 

49,1 

51,1 

0,0 

113,5 

63,9 

61,8 

44,2 

70,8 

15,0 

27,1 

12,8 

58,9 

6,3 

27,7 

17,4 

22,2 

0,4 

20,5 

6,7 

68,8 

14,3 

100,0 

127,6 

115,5 

102,8 

109,0 

123,3 

93,0 

100,0 

105,6 

99,1 

103,3 

100,0 

89,4 

100,0 

104,9 

96,7 

88,6 

86,7 

100,0 

100,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια) 

Κοινότητες 1 2 

Κ. ftpwirou 29.200 14.200 

Σύνολο 275.400 117.700 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Α. Αμφιλοχίας 

Κ. λμπελακίου 

Κ. Ανοιξιάτικου 

Κ. Κεχρί νιας 

Ι. λουτρού 

Κ. Μενιδίου 

Ι. ΙαρδινΙιιν 

Κ. Σκάρτου 

Κ. Μκριάδος 

Α. Βονίτσης 

Ι, Αγ. Νικολάου 

Κ. Αρυμού 

Κ. θυρίου 

Ι. Κατοΰνας 

Ι. ΚοναοτηρακΙου 

Κ. ΠαλαΙρου 

41.600 

42.600 

62.100 

73.500 

38.100 

59.500 

37.500 

26.100 

48.300 

69.900 

30.400 

15.500 

43.200 

54.900 

49.600 

77.100 

10.700 

6.900 

10.900 

6.000 

10.400 

7.500 

6.700 

3.400 

6.300 

27.100 

6.200 

6.100 

17.600 

21.900 

22.000 

30.000 

3 4 5 6 7 

4.525 14.905 48,6 31,7 105,9 

38.781 123.017 42,7 32,9 104,5 

3.196 

786 

1.265 

388 

6.825 

219 

115 

340 

448 

9.821 

2.826 

2.079 

4.384 

7.713 

7.625 

3.217 

12.235 

6.910 

11.775 

3.654 

10.383 

8.985 

6.679 

3.871 

6.476 

28.000 

6.300 

6.120 

17.695 

21.937 

24.410 

30.335 

25,7 

16,2 

17,6 

8,2 

27,3 

12,6 

17,9 

13,0 

13,0 

38,8 

20,4 

39,4 

40,7 

39,9 

44,4 

38,9 

29,9 

11,6 

11,6 

6,5 

65,4 

2,7 

1,5 

8,8 

7,1 

36,2 

45,2 

34,4 

27,8 

35,2 

34,7 

10,7 

114,0 

100,0 

108,0 

60,9 

100,0 

118,7 

100,0 

114,7 

102,8 

103,3 

101,6 

100,0 

100,6 

100,0 

111,0 

101,1 
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Κοινότητες 

Κ. ϋαΧιαμπέϋυν 

Κ. Πϋαγιάς 

Ι. 1Γογ«νιάς 

Κ. Γρύφου 

Σύνολο 

Γενικό Σύνολο 

1 

32.400 

48.600 

29.000 

46.500 

926.400 

1.775.600 

2 

8.300 

8.500 

5.000 

8.300 

229.800 

578.200 

3 

1.355 

1.104 

815 

1.510 

56.531 

237.855 

4 

8.301 

8.500 

4.753 

6.476 

235.577 

609.981 

5 

25,6 

17,5 

17,2 

17,8 

24,8 

32,6 

6 

16,9 

13,0 

16,3 

18,2 

24,6 

41,1 

7 

100,0 

100,0 

95,1 

78,0 

102,5 

105,5 

Πηγή : Πίνακες 1, 2 και 3. 
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ΠίΗΑΚΑΣ 11 

ΚέγεΙος και αξιοποίηση γεωργικής γης -

Ι περιοχή μελέτης »ς προς το σύνολο των νομών 

Στρέμματα Ποσοστά % 

Κοινότητες Συνολική Γευργική Αρδευό- Έκταση Η γεωργική Αρδευόμενη Βαθμός 
έκταση γη μένη χαλλιερ- γη ως προς γεωργική γη αξιοποίησης 

γεωργική γειων το σύνολο «ς προς το γεωργικής 
γη 2:1 σύνολο 3:2 γης 4:2 

1 2 3 ή 5 6 7 

Εκτάσεις σε ιιλ. στρ., 

Η. Άρτας 

Σύνολο 1.622,2 329,9 171,9 357,3 19,9 52,1 108,3 

Περιοχή μελέτης 573,8 230,7 142,5 251,4 40,2 61,8 109,0 

Κ. Πρέβεζας 

Σύνολο 1.035,9 298,9 110,7 310,9 28,8 37,0 104,0 

Περιοχή μελέτης 275,4 117,7 38,8 123,0 42,7 32,9 104,5 

Ι. Αιτωλοακαρνανίας 

Σύνολο 5.460,9 1.180,7 557,6 1.270,4 21,6 47,2 107,6 

Περιοχή μελέτης 926,4 229,8 56,5 235,6 24,8 24,6 102,5 

Σύνολο 3 νομνν 8.159,0 1.809,5 840,2 1.938,6 21,2 46,4 107,1 
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Κοινότητες 1 2 3 4 5 6 7 

Σύνοδο περιοχής 1.775,6 578,2 

Σύνολο χώρας 131.990 39.513 

Ποσοστά Ι 

H. 'λρτας 35,4 69,9 

H. ΙΙρέΒεζας 26,6 39,4 

H. λιτνϋοακαρνανίσς 17,0 19,5 

Σύνολο 3 νομών 21,8 32,0 

ΙΙηγή: Πίνακας 10. 

237,9 610,0 32,6 41,1 105,5 

9.678,7 40.626,3 29,9 24,5 102,8 

ΑεΙκτης περιοχής μελέτης (νομός=100) 

82,9 70,4 202 119 101 

35.0 39,6 148 89 100 

10.1 18,5 115 52 95 

28,3 31,5 147 89 99 
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ΠΙΝλΜΣ 16 

Στρεμματικές αποδόσεις μερικών βασικών καλλιεργειών 

(Η περιοχή μελέτης κς προς το σύνολο των νομών) 

(XVP-

Καλλιέργειες 

Σίτος 

Αραβόσιτος 

Κηδική 

Καπνός 

Βαμβάκι 

Καρπούζια 

Πατάτες 

λαχανικά 

Κρεμμύδια (ξερά) 

Κρεμμύδια (χλιιρά) 

Φασολάκια 

Τομάτες 

Κολοκυβάκια 

Μελιτζάνες 

> 

Νομός 

150 

645 

800 

-

235 

2.500 

885 

1.150 

-

-

880 

2.080 

-

1.030 

Νομός 

Αρτας 

Περιοχή 
μελέτης 

150 

800 

1.000 

-

300 

2.400 

1.640 

1.000 

-

-

840 

2.100 

-

1.940 

Νομός 

Πρέβεζας 

Νομός 

250 

840 

900 

-

255 

2.915 

1.710 

1.460 

425 

-

405 

6.100 

2.350 

1.300 

Περιοχή 
μελέτης 

280 

900 

1.000 

-

300 

3.860 

1.940 

800 

950 

1.370 

1.550 

7.000 

2.900 

3.500 

Νομός 

Αιτωλοακαρνανίας 

Νομός 

290 

875 

1.200 

141 

292 

3.470 

1.080 

1.020 

570 

-

520 

2.340 

870 

800 

Περιοχή 

μελέτης 

280 

650 

1.000 

125 

250 

3.000 

1.200 

2.050 

480 

-

835 

2.400 

470 

600 

Σύνολα 

Νομός 

230 

787 

967 

141 

261 

2.962 

1.225 

1.210 

498 

-

602 

3.507 

1.610 

1.043 

Περιοχή 

μελέτης 

237 

783 

1.000 

125 

283 

3.087 

1.593 

1.283 

715 

-

1.075 

3.833 

1.685 

2.013 

Πηγή: Εκτιμήσεις μελέτης Παπαγιάννη. 

90 



MIAIA2 17 

Αριθμός τιαραγυγίκύν ζώων : Περιοχή μελέτης 

Κοινότητες Βοοειδή Πρόβατα Γίδες Χοίροι Ορνιθοειδή 

Νομός Άρτας 

Α. Άρτας 

R. Αγ. Παρασκευής 

R. Ay. ΣπυρΙδυνα 

R. Ακροποταμιάς 

R. Αμμοτόπου 

R. Ανέζης 

R. Βίγλας 

R. Βλαχέρνας 

R. Γαβριάς 

R. ΓραμμενΙτσας 

R. Γριμττόβου 

R. ΑημαρΙου 

R. Καλαμιάς 

R. Καλοβάτου 

R. Καλογερικού 

R. Καμπής 

Κ. Κεραμαιών 

Κ. KLρκLζατών 

R. Κομμένου 

10ή 

15 

330 

107 

8 

512 

255 

18 

1 

12 

35 

1 

28 

29 

58 

100 

16 

6 

«7 

612 

5.800 

7.500 

2.900 

5.900 

7.110 

1.170 

890 

2.800 

1.800 

1.000 

1.070 

2.520 

7.100 

1.050 

5.000 

957 

2.100 

2,260 

111 

250 

250 

95 

2.130 

35 

75 

280 

20 

205 

300 

176 

25 

55 

10 

260 

200 

50 

15 

371 

7 

3.000 

23 

600 

830 

150 

7 

10 

-

100 

-

218 

90 

1.530 

10.080 

722 

10 

-

6.500 

9.000 

6.800 

7.000 

21.300 

23.510 

7.100 

1.300 

20.000 

6.500 

700 

2.100 

6.500 

10.000 

3.000 

8.000 

12.500 

6.500 

11.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 (συνέχεια) 

Κοινότητες Βοοειδή Πρόβατα Γίδες ΙοΙροι Ορνιθοειδή 

Ι. ΚομνοτΙου 

Ι. ΚορννηοΙας 

Ι. Κιιστακιάν 

Κ. λιμίνης 

Κ. λουτροτόπου 

Κ. Ηεγάρχης 

Κ. ΚεοχνρΙου 

Κ. Παντανάσσης 

Ι. Παχυκαϋάμον 

Ι. Περάνθης 

Κ. Πέτα 

Ι. Πέτρας 

Κ. Ποϋυδρόσοιι 

Ι. Ράχης 

Ι. Ρόκκας 

Κ. Σεϋάδιιν 

Κ. Στρογγυλής 

Κ. Συκεάν 

Ι. Φντεινον 

Κ. Ιαίκιάδυν 

Κ. falò τοπίου 

18 

-

25 

5 

19 

3 

305 

7 

390 

3 

62 

2 

41 

15 

6 

4 

55 

30 

9 

122 

28 

2.790 

59 

2.900 

1.790 

480 

520 

3.250 

«.250 

3.000 

625 

5.110 

1.900 

6.100 

6.000 

1.070 

1.510 

2.100 

1.900 

430 

3.000 

2.650 

180 

-

250 

350 

70 

200 

110 

680 

40 

245 

2.100 

3.700 

15 

25 

35 

290 

185 

90 

170 

44 

-

90 

-

600 

-

-

2 

30 

650 

150 

-

100 

-

740 

1.850 

20 

700 

-

-

-

149 

2 

43.000 

500 

253.000 

1.370 

5.900 

2.500 

23.000 

3.500 

3.000 

700 

108.000 

7.200 

18.000 

28.000 

2.500 

5.500 

400 

3.300 

800 

20.500 

1.800 

Σύνοΐο 3.284 120.303 10.654 23.194 704.780 
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Κοινότητες Βοοειδή Πρόβατα Γίδες ΙοΙροι 0ρνιΙοει8ή 

Ιομός Πρέβεζας 

λ. Πρέβεζας 

ί. Μιππιάδας 

Κ, ΚαμαρΙνας Ζαλόγγου 

Κ. KavaiΙ ou 

Ι, Κοτοανοπούλο« 

Ι. λούρον 

Ι. ΚιχαϋιτοΙον 

Κ. Ν. Κερασούντος 

Κ. Ι. Σαμψούντας 

Κ. Η. Σινώπης 

Κ. Ν. Σφηνυτού 

Ι. Ν. Νικοπόϋειις 

Ι. Πέτρας 

Ι. Στεφάνης 

Κ. ΦΧαμπούρυν 

Κ. äpuTfou 

Σύνολο 

Νομός ΑιιιιλοακαρνανΙας 

Α. Αμφιλοχίας 

Κ. λμπείακίου 

«2 

50 

280 

170 

-

62 

279 

274 

318 

701 

95 

231 

34 

467 

29 

885 

4.307 

428 

11 

3.950 

6 

3 

7 

2 

3 

1 

9 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

11 

000 

870 

200 

680 

580 

500 

800 

815 

629 

408 

855 

500 

640 

700 

800 

67.927 

10.725 

5 100 

950 

790 

1.290 

650 

1.770 

170 

50 

950 

30 

81 

507 

126 

80 

184 

50 

1.950 

9.628 

1.130 

1.215 

820 

4.600 

4.745 

13 

-

-

185 

2.700 

810 

130 

36 

34 

730 

-

-

6.800 

21.603 

2.410 

570 

14.000 

3.490 

900 

3.500 

1.300 

3.400 

400 

2.700 

2.800 

2.500 

950 

1.880 

2.900 

500 

500 

12.000 

53.720 

4.700 

6.200 
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ΠΙΙλΚΑΣ 17 (συνέχεια) 

Κοινότητες Βοοειδή Πρόβατα Γίδες Χοίροι Ορνιθοειδή 

Ι. Ανοιξιάτικου 

Κ. Κεχρινιάς 

Κ. λουτρού 

Κ. ΚενιδΙου 

Κ. ΖαρδινΙκν 

Ι. Σπάρτου 

Ι. Μριάδος 

Α. Βονίτσης 

Κ. Ay. Νικολάου 

Ι. Αρυμού 

Κ. ΘυρΙου 

Κ. Κατούνας 

Κ. ΚοναοτηρακΙου 

Κ. Βαϋαίρου 

Κ. Παϋιαμιέϋνν 

Κ. Μαγιάς 

Ι. Uovuvtaç 

Κ. Tpufou 

Σάνοΐο 

Γενικά ΖονοΙο 

182 

140 

ΙΟΊ 

13 

-

-

33 

1.140 

73 

-

41 

-

205 

605 

-

375 

-

10 

3.360 

10.951 

10.580 

2.900 

7.640 

1.630 

3.200 

7.000 

3.026 

8.010 

2.230 

2.000 

3.610 

10.450 

15.070 

16.000 

5.310 

6.000 

5.000 

4.319 

129.800 

318.030 

900 

7.322 

1.333 

695 

700 

377 

1.366 

2.020 

1.460 

350 

2.230 

2.860 

13.200 

9.055 

990 

6.050 

2.700 

4.711 

60.664 

80.946 

410 

1.038 

628 

630 

390 

3 

21 

750 

75 

45 

15 

1.360 

110 

750 

-

-

-

56 

9.261 

54.058 

8.010 

1.560 

3.700 

4.780 

6.250 

1.650 

1.300 

5.600 

1.600 

1.700 

3.500 

4.300 

1.200 

5.500 

3.500 

4.000 

5.000 

1.700 

75.750 

834.250 

Ηηγή: Izlüa Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Κοινοτήτων 1982. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Αριθμός παραγυγικάν (ύ«ν: 

Η περιοχή μελέτης »ς προς το οΰνολο τ»ν νομών 

Νομοί 

Μ α παραγυγής 

H. Άρτας 

Σύνοϋο 

Περιοχή μελέτης 

Ν. Πρέβεζας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Ν. ΑιτΜΪοακαρνανΙας 

Σύνολο 

Περιοχή μελέτης 

Σύνολο 3 νομύν 

Σύνολο περιοχής 

Βοοειδή 

6.063 

3.284 

9.302 

4.307 

14.134 

3.360 

29.499 

10.951 

Πρόβατα 

178.852 

120.303 

199.152 

67.927 

583.366 

129.800 

961.370 

318.030 

Γίδες 

51.990 

10.654 

64.858 

9.628 

282.915 

60.664 

399.763 

80.946 

ϊοίροι 

24.339 

23.194 

24.773 

21.603 

52.948 

9.261 

102.060 

54.058 

Ορνιθοειδή 

865.980 

704.780 

163.512 

53.720 

659.378 

75.750 

1.688.870 

834.250 

Σύνολο χήρας 791.995 8.227.131 4.636.904 1.059.057 17.604.466 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 (συνέχεια) 

Νομοί Βοοειδή Πρόβατα Γίδες Χοίροι Ορνιθοειδή 

Ποσοστά 1 

». 'Αρτας 54,2 67,3 20,5 95,3 81,4 

Ν. Πρέβεζας 46,3 34,1 14,8 87,2 32,9 

Κ. Αιτωλοακαρνανίας 23,8 22,3 21,4 17,5 11,5 

Σύνολο 3 νομών 

Σύνολο χήρας 

37,1 

1,4 

33,1 

2,9 

20,2 

1,7 

53,0 

5,1 

49,4 

4,7 

JMJ! Πίνακας 17 και ΒΣΥΕ, Γ ε ν ι κ ή Στατιοιική 1982. 
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ΜϋλΚΑΣ 19 

Κτηνοτροφική ιαραγυγή (JE τόνους) 

Γαία Κρέας 

Κοινότητες 

λγεϋάδυν λίγο- Βοοειδών λίγο- ïolpwv λοιπών Σύνολο 

προβάτυν προβάτιιν 

Νομός 'Αρτας 

Α. Άρτας 

Κ. Αγ. Παρασκευής 

Κ. Αγ. Σπυρί Suva 

Κ. Ακροποταμιάς 

Κ. λμμοτόπου 

Κ. Ανέζης 

Κ. Βίγλας 

Κ. Βλαχέρνας 

Κ. Γαβριάς 

Κ. ΓραμμενΙτσας 

Κ. Γριμπόβου 

Κ. Αημαρίου 

Κ. Καλαμιάς 

Κ. Καλοβάτου 

Κ. Καλογερικοί) 

Κ. Καμπής 

Κ. Κεραματών 

28,4 

3,6 

612,0 

54,8 

6,0 

580,0 

552,2 

6,2 

3,6 

15,8 

21,0 

1,0 

36,0 

30,0 

61,2 

99,0 

36,8 

67,4 

808,0 

890,0 

246,5 

712,0 

693,4 

770,0 

75,0 

379,0 

482,5 

347,5 

122,8 

255,0 

834,0 

114,5 

488,6 

152,6 

37,0 

7,0 

24,0 

6,6 

0,5 

36,0 

25,0 

0,9 

0,3 

1,7 

3,8 

-

5,4 

1,0 

3,0 

20,0 

3,3 

64,0 

50,0 

102,0 

22,9 

159,6 

94,0 

90,0 

12,1 

5,0 

68,0 

58,2 

16,8 

28,4 

70,0 

13,0 

95,2 

50,1 

143,0 

9,0 

375,0 

5,5 

111,5 

74,5 

3,0 

3,2 

10,0 

6,1 

90,0 

5,2 

50,0 

23,0 

399,0 

426,8 

659,4 

40,0 

21,0 

32,0 

6,8 

31,5 

61,0 

6,0 

1,0 

85,0 

96,6 

5,1 

1,1 

20,3 

17,0 

19,0 

11,5 

183,5 

284,0 

87,0 

533,0 

«,ι 
303,1 

265,0 

124,0 

17,2 

100,3 

172,4 

157,1 

23,1 

104,1 

112,0 

434,0 

553,5 

896,3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια) 

Γάϋα 

Κοινότητες 

λνεΐάδκν Αιγο

προβάτων 

Κ. Κιρκιζατύν 

Κ. Κομμένου 

Κ. Κομποτίου 

Κ. ΚορκνησΙας 

Κ. Κυστακιάν 

Ι. λιμίνης 

Κ. λουτροτόπου 

Κ. Μεγάρχης 

Κ. ΝεοχνρΙου 

Κ. Παντανάσσης 

Κ. Παχυκαίάμου 

Κ. ΠεράνΙης 

Κ. Πέτα 

Κ. Πέτρας 

Κ. Πολύδροσου 

Κ. Ράχης 

Κ. Ρόκκας 

Κ. UlMm 

Κ. Στρογγυλής 

Κ. Συκενν 

15,0 

137,5 

30,0 

-

56,0 

3,0 

13,5 

1,0 

148,0 

7,5 

670,0 

3,0 

40,1 

0,8 

51,0 

20,0 

9,0 

Μ 
-

33,0 

271,9 

109,1 

262,6 

2,5 

304,0 

159,3 

58,5 

76,6 

240,0 

371,4 

192,0 

45,5 

643,8 

199,0 

875,0 

679,0 

114,0 

220,1 

150,0 

320,1 

Κρέας 

Βοοειδών Αιγο- ϊοίρυν λοιπών Συνοϊο 

προβάτυν 

3,0 

42,0 

2,0 

-

5,6 

0,3 

4,0 

0,2 

22,0 

1,6 

28,0 

2,0 

12,6 

0,1 

4,0 

-

0,3 

0,6 

2,0 

5,0 

29,9 

26,0 

32,0 

0,2 

50,0 

18,6 

5,0 

8,7 

40,0 

41,1 

23,0 

15,0 

74,3 

45,0 

62,0 

47,0 

9,4 

14,9 

13,0 

17,0 

6,8 

1,0 

80,0 

-

98,0 

-

1,0 

0,3 

7,0 

82,1 

36,0 

0,5 

18,3 

-

55,0 

261,0 

18,0 

128,4 

-

-

10,0 

10,0 

220,0 

-

1.800,0 

2,8 

3,0 

3,2 

34,0 

2,8 

12,0 

1,0 

502,1 

2,3 

318,0 

118,0 

4,2 

28,4 

1,0 

3,5 

49,7 

79,0 

334,0 

0,2 

1.953,6 

21,7 

13,0 

12,4 

103,0 

127,6 

99,0 

18,5 

607,3 

47,4 

439,0 

436,0 

31,9 

172,3 

16,0 

25,5 
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Γαία 
Κοινότητες 

λγείάδιιν Atyo-
ifpopawv 

Κ. *Βτεινοί 7,0 49,4 

Κ. ïahidSuv 311,1 588,0 

Κ. Ιαίοτοπίου 15,5 253,0 

Σύνοΐο 3.72*, 4 13.623,6 

Ιομός Πρέβεζας 

Α. Πρέβεζας 

Α. Μιππιάδας 

Κ. ΚαμαρΙνας Ζαλόγγου 

Κ. [availου 

Κ. ΚοτοανοπούΑου 

Κ. λούρον 

Κ. ΚιχαίιτσΙο« 

Κ. Ι. Κερασούντος 

Κ. Ν. Σαμψούντας 

Κ. Χ. Σινίιης 

Κ. Ν. ZfifvuTou 

Κ. RlKOWOlEttÇ 

Κ. Πέτρας 

Κ. Στεφάνης 

382,0 

64,4 

113,8 

173,0 

-

33,0 

70,0 

536,0 

636,0 

1.170,0 

-

438,0 

90,0 

6Μ 

641,0 

638,6 

425,2 

950,3 

338,0 

369,0 

120,0 

965,0 

506,0 

334,0 

249,8 

293,0 

470,0 

152,0 

Κρέας 

Βοοειδών λίγο- loipuv λοιπών Σύνοϋο 
προΒάτνν 

0,6 10,2 0,5 1,0 12,3 

35,3 76,3 67,0 85,0 263,6 

2,0 59,0 2,0 1,0 64,0 

348,7 1.726,9 3.257,6 3.801,7 9.134,9 

239,0 

62,3 

4,4 

16,5 

-

3,0 

13,0 

18,0 

29,0 

50,0 

0,9 

38,0 

3,0 

16,0 

39,0 

84,0 

112,1 

61,6 

24,4 

29,0 

13,0 

87,0 

30,0 

33,0 

13,5 

22,0 

44,0 

20,0 

193,0 

1.160,0 

70,0 

3,5 

-

-

-

402,0 

75,0 

10,0 

8,7 

13,0 

50,0 

. 

81,0 

2,7 

0,6 

5,5 

0,5 

4,0 

-

5,0 

5,0 

5,0 

0,4 

1,0 

8,0 

1,0 

552,0 

1.309,0 

187,1 

87,1 

24,9 

36,0 

26,0 

512,0 

139,0 

96,0 

23,5 

74,0 

105,0 

37,0 



MIAIAZ 19 (συνέχεια) 

Γάϋα Κρέας 

Κοινότητες 

AyeÜaSwv λίγο- Βοοειδών Αίνο- ΙοΙρνν Αοιιτύν Σύνοϋο 

ττροβάτυν κροβάτνν 

Κ. #2αμπούρυν 30,0 219,0 1,0 17,0 2,0 1,0 21,0 

Κ. ttpunou 1.237,0 1.245,0 120,0 134,0 1.118,0 1,0 1.373,0 

Σύνοϋο 5.041,2 7.915,9 614,1 763,6 3.105,2 121,7 4.604,6 

Νομός ΑιτιιΪοακαρνανΙας 

Α. Αμφιλοχίας 

Κ. ΑμττεΙακΙον 

Κ. Ανοιξιάτικου 

Κ. Κεχρινιάς 

Κ. Λουτρού 

Κ. Μενιδίου 

Κ. Σαρδινίιιν 

Κ. Σπάρτου 

Κ. HupiaSoç 

Α. Bovi τσης 

Κ. Αγ. Νιχοϋάου 

Κ. Δρυμού 

Κ. θυρίου 

311,0 

15,0 

459,3 

18,0 

218,0 

5,0 

-

-

9,5 

950,0 

30,0 

-

5,0 

1.023,0 

350,0 

1.083,0 

632,2 

780,0 

145,0 

330,0 

539,0 

248,0 

660,0 

309,0 

212,0 

246,0 

49,0 

4,0 

8,1 

4,3 

17,0 

1,0 

-

-

2,2 

50,0 

5,0 

-

1,0 

184,0 

123,0 

105,0 

54,2 

75,0 

15,0 

21,0 

53,0 

20,5 

128,0 

34,0 

16,0 

55,0 

132,0 

175,0 

10,0 

15,2 

33,0 

15,0 

15,0 

1,1 

1,3 

71,0 

9,0 

13,0 

10,0 

8,0 

43,0 

38,0 

0,7 

4,0 

8,0 

1,0 

1,0 

1,6 

36,0 

2,0 

4,0 

2,0 

373,0 

345,0 

161,1 

74,4 

129,0 

39,0 

37,0 

55,0 

25,6 

285,0 

50,0 

33,0 

68,0 

100 



Κοινότητες 

λγε2άδιιν 

Ι. ΚατοΟνσς 

Ι, ΗοναστηρακΙον 28,0 

Ι. ΠαϋοΙρον 20,0 

Κ. ϋαϋιαμιέΪΜν 

Ι. Μαγιάς 

Ι. Πογιινιάς 

Κ. Tpûfou 

Σονοϋο 2.068,8 

Γενικό σύνοΐο 10.834,4 

Πηγή: Αείτία Ετήσιας Στατιστικής [ 

Αιγο- Βοοειδών Αιγο-

κροβάτΗν προβάτυν 

1.059,0 

2.190,8 

955,0 

536,0 

560,0 

372,0 

549,4 

8,0 

8,0 

22,2 

-

18,0 

-

2,0 

70,0 

248,8 

149,0 

49,0 

30,0 

38,2 

100,3 

12.779,4 199,8 1.569,0 

34.318,9 1.162,6 4.059,5 

ΚοινοΐήΐΒΥ. 

ïolpuv λοιπών Σονοϋο 

96,0 

27,0 

51,0 

-

-

-

9,4 

7,0 

4,0 

3,5 

4,0 

2,0 

4,8 

2,1 

181,0 

287,8 

225,7 

53,0 

50,0 

43,0 

113,8 

683,9 176,7 2.629,4 

7.046,7 4.100,1 16.368,9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Εκατοστιαία διάρθρυση - Κτηνοτροφική παραγωγή 

Νομοί 

Γάϋα Κρέας 

λγεϋάδ«ν λίγο- Σύνοϋο Βοοειδών λίγο- ΙοΙρκν λοιιήν Σύνοϋο 

προβάτυν ifpoßaTwv 

Ι. 'Αρτας 

Σύνοϋο 

Περιοχή μεϋέτης 

Κ. Πρέβεζας 

Σύνοϋο 

Περιοχή μεΐέτης 

Ν. ΑιτνΑοακαρνανΙας 

Σύνοϋο 

Περιοχή μεϋέιης 

Σύνοϋο 3 νομών 

Σύνοϋο ιεριοχής 

19,9 

21,4 

25,2 

38,9 

8,2 

13,9 

15,4 

24,0 

80,1 

78,6 

74,8 

61,1 

91,8 

86,1 

84,6 

76,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

5,7 

3,8 

14,4 

13,3 

5,3 

7,6 

7,3 

7,1 

25,5 

18,9 

32,8 

16,6 

41,1 

59,7 

34,4 

24,8 

31,6 

35,7 

49,4 

64,4 

45,9 

26,0 

42,1 

43,0 

37,2 

41,6 

3,4 

2,6 

7,7 

6,7 

16,1 

25,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Σύνοϋο χήρας 36,5 63,5 100,0 19,8 24,5 29,3 26,4 100,0 

Πηγή: BITE, Γεωργική Στατιστική 1982. 
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ΠΙΙΑΚλΣ 22 

llapayuyli ϋοιπύν κτηνοτροφικών προϊόντων σε τάνους 

ΚομόΙ - Σύνοΐο χήρας 

λέρματα Àuya U h ΗαΠιά Τρίχες ΤνρΙ ΚηζύΙρα 

σε τεμάχια προβάτνν αιγών 

λιτνϋοακαρνανία 382.453 45.046 186 523 94 8.699 450 

Άρτα 89.121 26.763 97 233 24 2.096 79 

Πρέβεζα 102.113 12.666 36 233 25 1.365 64 

Σόνοΐο 3 νομάν 

ΣΪΥΟΪΟ χήρας 

Ποσοστό Ι 

573.687 

7.760.370 

7,4 

84.475 

2.545.815 

3,3 

319 

11.349 

2,8 

989 

10.213 

9,7 

143 

1.379 

10,4 

12.160 

140.224 

8,7 

593 

10.095 

5,9 

Ρηγή: ΒΙΪΪ, Γεωργική Στατιστική 1982. 

105 



ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Αποδόσεις iuv ζύ«ν σε γάλα και κρέας -

Β περιοχή μείέτης »ς προς το σύνολο τνν νομών 

Ζωικές Γάλα χλγρ./κεφαλή Κρέας χλγρ./κεφαλή 

ΙΙομοΙ μονάδες/ 

στρέμμα λγείάδκν Aiyo- Βοοειδών Αινο-

νε«ργικής γης προβάτνν προβάτ«ν 

1. Αποδόσεις (κιλά/κεφαλή ζιιικού ffjjjvgtjojj 

- Νομός Άρτας 

- Σύνολο 0,16 1.511 114 121 12 

- Περιοχή μελέτης 0,14 1.810 151 91 12 

- Νομός Πρέβεζας 

- Σύνολο 0,19 2.260 117 130 8 

- Περιοχή μελέτης 0,17 2.870 134 143 9 

- Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

- Σύνολο 0,12 1.781 92 72 8 

- Περιοχή μελέτης 0,13 2.100 96 75 10 

Σύνολο τ«ν 3 νομών 

Σύνολο περιοχής μελέτης 

0,14 

0,14 

1.864 

2.315 

102 

124 

101 

111 

9 

10 
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Ζωικές Γάϋσ χϋγρ./κεφαλή Κρέας χλγρ./κεφαλή 

ΚομοΙ μονάδες/ 
στρέμμα λγελάδ«ν λίγο- Βοοειδών λιγο-

γευρνικής γης προβάτνν προβάτνν 

2. Αεί πες (Σύνοϋο νομού - 100) 

- Περιοχή μελέτης Η. Άρτας 88 120 132 75 100 

- Περιοχή μελέτης Κ. Πρέβεζας 89 127 115 110 113 

- Περιοχή μελέτης Μ. Αιτωλοακαρνανίας 108 118 104 104 125 

Σύνολο περιοχής μελέτης 100 124 122 110 111 

Πηγή: Εκτιμήσεις μελέτης Παπσγιάννη. 
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1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1. Γενικά 

0 δευτερογενής τομέας κατέχει σημαντική θέση στο παρα

γωγικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου 

(σύνολο νομών Άρτας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας). Συγκε

κριμένα στο σύνολο του δευτερογενούς τομέα (εξόρυξη, μεταποί

ηση, ενέργεια, κατασκευές) και για τους τρεις νομούς ως σύνο

λο, απασχολεί.ται το 16,8% του ενεργού πληθυσμού (μόνο το 7,8% 

στη μεταποίηση, το 8,3% στις κατασκευές και 0,7% στην εξόρυξη 

και ενέργεια), ενώ παράγεται σύμφωνα με εκτιμήσεις μας το 

23,5% περίπου του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (ΑΠΠ). 

Οι υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες χαρακτηρίζονται από 

το πολύ μικρό τους μέγεθος και από μία σχετικά μεγάλη διασπο

ρά στον χώρο. Η μέση απασχόληση, η οποία προσδιορίζεται από 

τη μεταποίηση όπου συγκεντρώνεται η μεγάλη πλειοψηφία των μο

νάδων, είναι 3,5 άτομα. Ειδικότερα η μέση απασχόληση είναι 

3,3 άτομα στη μεταποίηση, 9,9 άτομα στην εξόρυξη και 15,3 

άτομα στην ενέργεια, ενώ η μέση διαθέσιμη ιπποδύναμη είναι 19 

HP στη μεταποίηση, 181 HP στην εξόρυξη και 27.000 HP στην 

ενέργεια (Πίνακας 1). 

1,2. Μεταποίηση 

Η συστηματική και σε βάθος μελέτη της μεταποιητικής 
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δραστηριότητας της περιοχής, επιτρέπει τη διατύπωση των πιο 

κάτω παρατηρήσεων και συμπερασμάτων: 

Μέχρι πρόσφατα η εξέλιξη στα βασικά μεγέθη της μετα

ποίησης, για το σύνολο των τριών νομών, χαρακτηριζόταν από 

μία πτωτική τάση αναφορικά με τον αριθμό των παραγωγικών μο

νάδων και από μια ελαφρά ανοδική τάση στην απασχόληση και 

στην εγκατεστημένη ιπποδύναμη. Η κατάσταση αυτή, όπως προκύ

πτει από την απογραφή του 1984, βελτιώνεται ουσιαστικά στο 

διάστημα 1978-1984. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 

παραγωγικών μονάδων παρατηρείται αυξητική τάση, η οποία ανέρ

χεται στο 14,1% (9,5% για την Πρέβεζα, 33,2% για την Άρτα 

και 9,3% για την Αιτωλοακαρνανία) (Πίνακες 2 και 3). 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της μεταποιητικής δραστηριό

τητας είναι η σχετικά μεγάλη διασπορά των μεταποιητικών μονά

δων στον χώρο, αν και παρατηρείται κάποια συγκέντρωση γύρω 

από τα αστικά κέντρα. Ειδικότερα στους δήμους Πρέβεζας και 

Φιλιππιάδας συγκεντρώνεται το 47,3% του αριθμού των παραγωγι

κών μονάδων και το 56,4% της απασχόλησης στον νομό, στον δήμο 

Αρταίων συγκεντρώνεται το 51,1% και 51,4% αντίστοιχα, ενώ 

στους δήμους Βόνιτσας και Αμφιλοχίας συγκεντρώνεται μόνο το 

6,3% και το 4% αντίστοιχα, πράγμα αναμενόμενο, διότι η κύρια 

βιομηχανική συγκέντρωση στον νομό Αιτωλοακαρνανίας διαρθρώνε

ται γύρω από τα αστικά κέντρα του Αγρινίου και του Μεσολογ

γίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1978 (δυστυ

χώς τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής του 1984 δεν έχουν 

ακόμη εκδοθεί από την ΕΣΥΕ), η μεταποιητική δραστηριότητα 

στην περιφέρεια (σύνολο τριών νομών) προέρχεται από 3.015 μο

νάδες (566 στον νομό Πρέβεζας, 593 στην Άρτα και 1.856 στην 
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Αιτωλοακαρνανία). OL μονάδες αυτές απασχολούν 9.918 άτομα και 

διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό ισχύος 57.388 HP (Πίνακας 

4). 

Ειδικότερα, στην άμεση περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, 

όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση, το εγκατεστη

μένο παραγωγικό δυναμικό αντιστοιχεί στο 35,8% του συνολικού 

αριθμού των μονάδων (1.079 μονάδες) και στο 36,1% της απασχό

λησης (3.582 άτομα). Συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα ποσοστά με

ταποιητικής συγκέντρωσης για κάθε νομό είναι: Για την Πρέβεζα 

61,5% των μονάδων και 71,3% της απασχόλησης, για την Άρτα 

85% και 89,6%, και για την Αιτωλοακαρνανία 12,2% και 7,8%. 

Στην ουσία δηλαδή, η περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου περιλαμ

βάνει τα μεγαλύτερα τμήματα των νομών Πρέβεζας και Άρτας, 

ενώ αφήνει απ' έξω το τμήμα του νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου 

υπάρχει η μεγαλύτερη μεταποιητική συγκέντρωση (Πίνακας 5). 

Οι μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους, μπορούν να χαρακτηριστούν ως απλά βιοτεχνικά 

εργαστήρια οικογενειακού τύπου, δεδομένου ότι το 78,8% των 

μονάδων στην Πρέβεζα, το 75,4% των μονάδων στην Άρτα, το 

77,9% στην Αιτωλοακαρνανία και το 77,7% για τους τρεις νομούς 

μαζί, απασχολεί 1 ή 2 άτομα, ενώ το 91,4% των μονάδων απασχο

λεί κάτω από 5 άτομα. Από 5 έως 9 άτομα απασχολεί ένα 5% των 

μονάδων, που μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόλογες βιοτεχνικές 

μονάδες, ένα 3% απασχολεί από 10 έως 49 άτομα, που μπορούν να 

θεωρηθούν ως ελαφρές βιομηχανικές μονάδες, και μόλις ένα 0,6% 

(18 μονάδες) απασχολεί περισσότερο από 50 άτομα (Πίνακας 6). 

(Με βάση νεότερα στοιχεία του 1985 οι μονάδες που απασχολούν 

περισσότερο από 50 άτομα είναι περίπου 25-30). 

Στο σύνολο της περιοχής, η μέση απασχόληση είναι 3,3 
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άτομα και η μέση ισχύς είναι μόνο 19 HP ανά μονάδα ή 5,8 HP 

ανά εργαζόμενο (Πίνακας 7). 

Στο σύνολο της χώρας τα μεγέθη αυτά διαφοροποιούνται 

αισθητά. Το 5,55% των μονάδων απασχολούν από 10 έως 49 άτομα 

και το 1,18% πάνω από 50. Η μέση απασχόληση είναι 5,2 άτομα, 

ενώ η μέση ισχύς 35 HP/μονάδα ή 6,7 HP/εργαζόμενο. 

Το μέσο μέγεθος της μεταποιητικής μονάδας στην περιοχή 

μελέτης προσδιορίζεται βασικά από τον κλάδο των τροφίμων, 

όπου συγκεντρώνεται το 25,7% των μονάδων, το 28,5% της απα

σχόλησης και το 33,3% της ισχύος (Πίνακας 8). Πολλές μονάδες 

σχετικά μικρότερου μεγέθους (μέση απασχόληση λιγότερο από 2,1 

άτομα ανά μονάδα και μέση ισχύς λιγότερο από 4,9 HP ανά μονά

δα ή 3,1 HP ανά εργαζόμενο) χαρακτηρίζουν τους κλάδους 24 

(ένδυση), 35 (τελικά προϊόντα από μέταλλο) και 38 (μεταφορικά 

μέσα), οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά το 40% των μονάδων, 

αλλά το 23,4% της απασχόλησης και μόλις το 5,8% της εγκατε

στημένης ισχύος. Αντίθετα στους κλάδους 23 (κλωστοϋφαντουρ

γία) και 33 (μη μεταλλικά ορυκτά), οι οποίοι συγκεντρώνουν το 

8,4% των μονάδων, το 18,8% της απασχόλησης και το 33,1% της 

ισχύος, συναντώνται αρκετές μονάδες σχετικά μεγαλύτερου μεγέ

θους (5-10 άτομα ανά μονάδα) και εξοπλισμού (50-100 HP ανά 

μονάδα ή 10 HP περίπου ανά εργαζόμενο). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι, ενώ στον κλάδο 24 (ενδύματα) το 95,3% των μονάδων απα

σχολεί λιγότερο από 5 άτομα, στους κλάδους 23 και 33 τα αντί

στοιχα ποσοστά είναι 76,6% και 70,9%. Στον κλάδο 25 (ξύλο), 

τέλος, ο οποίος συγκεντρώνει το 11,1% των μονάδων, το 7,0% 

της απασχόλησης και το 7,8% της ισχύος, τα μέσα μεγέθη ευρί

σκονται κοντά στους συνολικούς μέσους όρους, ενώ στους υπό

λοιπους κλάδους, στους οποίους η περιοχή δεν παρουσιάζει νψ\-
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λό βαθμό συγκέντρωσης, τα μέσα μεγέθη προσδιορίζονται συχνά 

από την ύπαρξη κάποιων μεγάλων μονάδων (για παράδειγμα ο κλά

δος 22, όπου έχουμε 3 μεγάλα καπνεργοστάσια στο Αγρίνιο, ο 

κλάδος 37 όπου έχουμε 1 εργοστάσιο ηλεκτρικών καλωδίων στο 

Μεσολόγγι και ο κλάδος 30 όπου έχουμε 1 εταιρεία πλαστικών 

στο Αγρίνιο). 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η συγκέντρωση της μεταποιητικής 

δραστηριότητας σε κλάδους άμεσης επεξεργασίας των προϊόντων 

του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της γεωργικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής και. των πρώτων υλών (διατροφή, κλωστοϋφαντουργία, 

ένδυση, ξύλο, μεταλλικά ορυκτά κτλ.)» καθώς επίσης και σε 

κλάδους που κατευθύνονται σχεδόν ολοκληρωτικά προς την τοπική 

αγορά (ξύλο, μη μεταλλικά ορυκτά, τελικά προϊόντα από μέταλλο 

και μεταφορικά μέσα). Οι 7 κλάδοι συγκεντρώνουν αθροιστικά το 

85,2% των μονάδων, το 77,7% της απασχόλησης, το 86,2% της 

ισχύος. 

Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό είναι η εξειδίκευση 

της περιοχής σε κλάδους έντασης ανειδίκευτης εργασίας, που 

δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία στην Ελλάδα, αλ

λά και στη Νότια Ευρώπη, όπως είναι οι κλάδοι διατροφής, κλω

στοϋφαντουργίας και έτοιμου ενδύματος, οι οποίοι αθροιστικά 

συγκεντρώνουν το 46,4% των μονάδων, το 50,8% της απασχόλησης 

και το 55,7% της ισχύος (Πίνακας 8). 

Αντίθετα, ιδιαίτερη καθυστέρηση παρουσιάζουν οι κλάδοι 

έντασης εξειδικευμένης εργασίας, ενώ, όπως αναμενόταν, απου

σιάζουν ολοκληρωτικά οι κλάδοι έντασης κεφαλαίου. Αυτά βέβαια 

συνεπάγονται την πλήρη απουσία κλάδων κεφαλαιουχικού εξοπλι

σμού. 

Μεγάλη επίσης καθυστέρηση παρουσιάζουν οι ενδιάμεσοι 
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κλάδοι (πλαστικά και ιδιαίτερα χαρτί και χημικά). 

Πολύ εντονότερη από το σύνολο της χώρας είναι η εξάρ

τηση της περιοχής από κλάδους χαμηλής και τυποποιημένης τε

χνολογίας, καθώς επίσης και από κλάδους χαμηλής εισοδηματικής 

ελαστικότητας ζήτησης, με πιθανά σημάδια κορεσμού στην εθνική 

και στη διεθνή αγορά (υποκλάδοι τροφίμων, ένδυσης κτλ.)· ενώ, 

τέλος, η περιοχή δεν βαρύνεται από κλάδους που εμφανίζονται 

έντονα προβληματικοί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 

Θα προχωρήσουμε τώρα σε μια περισσότερο συστηματική 

και λεπτομερή κλαδική ανάλυση, όπου θα αναδεικνύονται οι 

ιδιαίτερες δυνατότητες και τα προβλήματα του τομέα, θέματα τα 

οποία θα πραγματευτούμε σε επόμενη ενότητα: 

0 κλάδος 10 (διατροφή) στηρίζεται κυρίως σε μια πρώτη 

μεταποίηση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής, φυτικής (δη

μητριακά, καλαμπόκι, ελιές, εσπεριδοειδή, κηπευτικά) και ζωι

κής (αιγοπροβατοτροφία και χοιροτροφία κυρίως). Αυτή η πρωτο

γενής παραγωγή δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του 

κλάδου 20 (εκκοκιστήρια, ξηραντήρια, άλευρα, ζωοτροφές, πυρη-

νελαιουργία, κονσερβοποίηση βρώσιμων ελιών, λαχανικών και 

φρούτων, χυμοποίηση εσπεριδοειδών, τυροκομεία, αλλαντοποιεία 

κτλ.). Η παραγωγή των υποκλάδων αυτών υπερκαλύπτει τις τοπι

κές ανάγκες και διοχετεύεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

0 κλάδος 21 (ποτά, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά) έχει 

περιορισμένη σημασία στην παραγωγική διάρθρωση των τριών νο

μών. Στην ουσία μόνο στην Άρτα υπάρχει κάποια αξιόλογη παρα

γωγή (έχουμε 1 επιχείρηση ΕΠΕ στην Άρτα και 1 στην Αιτωλοα

καρνανία). Στον κλάδο 22, έχουμε 4 μονάδες ΑΕ επεξεργασίας 

καπνού και 1 μονάδα τσιγάρων στο νότιο μέρος του νομού Αιτω-
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λοακαρνανίας, έξω δηλαδή από τον άμεσο χώρο του Αμβρακικού, 

που αξιοποιούν τα καπνά του νομού και εμφανίζουν εξαγωγική 

δραστηριότητα. 

Οι κλάδοι 23 (κλωστοϋφαντουργία) και 24 (ένδυση) αξιο

ποιούν κυρίως την τοπική βαμβακοκαλλιέργεια. Παράγονται νήμα

τα, πλεκτά, φλοκάτες, υφάσματα και έτοιμα ενδύματα. Υπάρχουν 

7 ΑΕ, με μεγαλύτερη τα "Κλωστήρια Πρέβεζας", OL περισσότερες 

από τις οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. 

0 κλάδος 25 (ξύλο), στηρίζεται στην επεξεργασία του 

δασικού πλούτου της περιοχής και είναι προσανατολισμένος στην 

κατασκευή οικοδομικών υλικών κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 85% 

(παρκετοβιομηχανίες κτλ.). Η κυρίως βιομηχανία αποτελείται 

από 7 συνολικά εργοστάσια, 3 στην Αιτωλοακαρνανία και από 2 

στους άλλους νομούς. 

0 κλάδος 26 (έπιπλα) παράγει βασικά ξύλινα έπιπλα για 

την τοπική αγορά. Εξαίρεση αποτελεί ένα εργοστάσιο μεταλλικών 

επίπλων στην Πρέβεζα, με 35-40 άτομα απασχόληση. Σε κάθε πε

ρίπτωση πάντως το σχετικό μέγεθος και ο ρόλος του κλάδου 26 

είναι περιορισμένα. 

Οι κλάδοι 27 (χαρτί), 28 (εκτυπώσεις), 29 (δέρματα), 

30 (πλαστικά), 31 (χημικά) και 32 (πετρέλαιο), έχουν εξαιρε

τικά περιορισμένη σημασία στην παραγωγική διάρθρωση της πε

ριοχής. Αθροιστικά η απασχόληση δεν υπερβαίνει το 2,8%. Μικρή 

εξαίρεση αποτελούν 1 βυρσοδεψείο στο Αγρίνιο, 2 ΑΕ ελαστικού 

και πλαστικού και 2 χημικές βιομηχανίες ΑΕ στην Αιτωλοακαρνα

νία, και 2 εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίου στην Πρέβεζα. 

Οι κλάδοι 33 (μη μεταλλικά ορυκτά) κυρίως τούβλα, κε

ραμίδια, γύψος, τσιμέντο, μάρμαρο, 35 (τελικά προϊόντα μετάλ

λου) κυρίως κουφώματα και κιγκλιδώματα και ο 38 (μεταφορικά 
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μέσα) είναι σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένοι, όπως και ο 

25, στην ικανοποίηση τοπικών αναγκών: για τους 33 και 35 οι

κοδομικές και οδοποιητικές εργασίες, ενώ για τον 38 επισκευές 

και συντήρηση αυτοκινήτων. Μόνο η κοπή και επεξεργασία μαρμά

ρων προσδιορίζεται από τις ανάγκες της εθνικής και της διε

θνούς αγοράς. Τέλος οι τοπικές ανάγκες σε άλλα τελικά και εν

διάμεσα προϊόντα των κλάδων αυτών καλύπτονται από το εξωτερι

κό ή από άλλες περιοχές της χώρας. 

Οι κλάδοι 36 (μηχανές) και 37 (ηλεκτρικές μηχανές και 

υλικά) είναι ολοκληρωτικά προσανατολισμένοι στην επισκευή και 

συντήρηση οδοποιητικών και γεωργικών μηχανημάτων και ηλεκτρι

κών συσκευών. Μοναδική βέβαια εξαίρεση αποτελούν τα "Ελληνικά 

Καλώδια Μεσολογγίου Α.Ε.". 

Τέλος ο κλάδος 34 (βασική μεταλλουργία) απουσιάζει πα

ντελώς, ενώ ο κλάδος 39 (λοιπές βιομηχανίες) είναι χωρίς με

γάλη σημασία για την περιοχή. 

Η ουσιαστική και ακριβής ανάλυση των ενδοκλαδικών και 

διακλαδικών διασυνδέσεων της βιομηχανίας της περιοχής προϋπο

θέτει την ύπαρξη πίνακα εισροών-εκροών. Θα περιοριστούμε λοι

πόν στη γενική διαπίστωση, ότι ο βαθμός διασύνδεσης στη μετα

ποίηση είναι εξαιρετικά χαμηλός, δεδομένου ότι οι σημαντικό

τεροι κλάδοι για την παραγωγική διάρθρωση της περιοχής, 20, 

23, 24, 25, 33 αλλά και οι 21, 22, 26, διασυνδέονται με τον 

πρωτογενή τομέα της περιοχής. Από αυτή την άποψη δεν πρέπει 

να αναμένονται ουσιαστικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, με

σοπρόθεσμα, από την ίδρυση νέων μονάδων, στη μεταποίηση, 

εκτός αν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με 

βασικό άξονα τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων υψηλής προ

στιθέμενης αξίας, που δεν θα περιορίζονται δηλαδή σε μια πρώ-
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τη επεξεργασία των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών της πε

ριοχής. 

Τέλος, κάποιου βαθμού διακλαδική διασύνδεση μπορεί να 

ανιχνευθεί ανάμεσα στους κλάδους 23 και 24 καθώς και στους 

κλάδους 25 και 26, ενώ ενδοκλαδικές διασυνδέσεις ανιχνεύονται 

ουσιαστικά μόνο στους κλάδους 24, 20 και 22. 

Επίσης οι κλάδοι 36, 37 και 38 διασυνδέονται με τον 

τριτογενή και τον πρωτογενή τομέα. 

Η σύντομη εξέταση των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και 

ΕΠΕ της ευρύτερης περιοχής για τα έτη 1981 έως 1984, σε σχέση 

με την αποδοτικότητα τους, τη βιωσιμότητα τους και τη δανεια

κή τους επιβάρυνση, αποκάλυψε ότι η περιοχή δεν βαρύνεται γε

νικά με προβληματικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα εύρωστες εμφα

νίζονται αρκετές μονάδες στους κλάδους των τροφίμων, ένδυσης 

και κλωστοϋφαντουργίας. 

Η κλαδική ανάλυση αποκαλύπτει ότι η διάρθρωση της με

ταποίησης ανάμεσα στους τρεις νομούς παρουσιάζει εξαιρετικές 

ομοιότητες, με κριτήρια τόσο τον αριθμό των καταστημάτων όσο 

και την απασχόληση και την ισχύ. Άξιες λόγου διαφοροποιήσεις 

εμφανίζονται μόνο στον κλάδο των ποτών για την Άρτα και στα 

καπνά για την Αιτωλοακαρνανία, ενώ θα μπορούσε να αναφερθεί 

ότι η σχετική σημασία των κλάδων 23 για την Πρέβεζα και 37 

για την Αιτωλοακαρνανία, καθορίζεται από τα κλωστήρια Πρέβε

ζας και τα καλώδια του Μεσολογγίου αντίστοιχα, που είναι και 

οι δύο πολύ μεγάλες μονάδες. 

Δευτερευόντως επισημαίνεται η σχετικά αναβαθμισμένη 

θέση των κλάδων δέρματα και ελαστικά-πλαστικά στην Αιτωλοα

καρνανία (Πίνακας 8). 

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι ούτε σε επίπεδο υπο-
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κλάδων παρουσιάζονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στους τρεις νομούς. 

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη ανάλυση, η μεταποι

ητική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης είναι οργανωμένη ου

σιαστικά σε βιοτεχνική βάση. Παρ' όλο που υπάρχει ένα σημα

ντικό μεθοδολογικό πρόβλημα, τόσο στην ελληνική όσο και στη 

διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την κατάταξη των μεταποιητι

κών μονάδων σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες, θα το παρακάμψου

με και θα θεωρήσουμε ότι μονάδες που απασχολούν από 5 έως 10 

άτομα αποτελούν αξιόλογες βιοτεχνίες, από 10 έως 50 μεσαίες 

βιομηχανίες και πάνω από 50 άτομα μεγάλες βιομηχανίες και θα 

εξετάσουμε σύντομα την κλαδική κατανομή τους (Πίνακας 6). 

Με βάση λοιπόν την απογραφή του 1978 στο σύνολο της 

περιοχής έχουμε 260 μονάδες με απασχόληση από 5 άτομα και πά

νω (ποσοστό 8,6%) που απασχολούν 5.158 άτομα (ή 52%), 108 μο

νάδες (3,6%) με απασχόληση από 10 άτομα και πάνω που απασχο

λούν 4.215 άτομα (ή 42,5%), και μόνο 18 μονάδες (ή 0,6%) με 

απασχόληση πάνω από 50 άτομα, που απασχολούν 2.434 άτομα (ή 

24,5%) και το 36,2% της ισχύος. Σύμφωνα πάντως με νεότερα 

στοιχεία (1985), υπάρχουν σήμερα στην περιοχή 25 έως 30 μονά

δες με απασχόληση μεγαλύτερη από 50 άτομα. 

Η κυρίως βιομηχανία (108 μονάδες για την περιοχή με 

απασχόληση > 10 άτομα) είναι κυρίως συγκεντρωμένη στους κλά

δους διατροφής, κλωστοϋφαντουργίας και μη μεταλλικών ορυκτών 

και δευτερευόντως στους κλάδους ποτών, καπνού και ένδυσης-

υπόδησης. Οι 6 κλάδοι μαζί συγκεντρώνουν το 88% των μονάδων. 

Τέλος η κατά τεκμήριο μεγάλη βιομηχανία (απασχόληση 

> 50 άτομα), στην περιοχή, αποτελείται από μονάδες που σχετί

ζονται με τη μεταποίηση του τοπικού φυσικού πλούτου, και εί-
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ναι βασικά συγκεντρωμένη στους κλάδους διατροφής, καπών, κλω-

τοϋφαντουργίας και ένδυσης-υπόδησης. Μοναδικές ουσιαστικά 

εξαιρέσεις μονάδων που δεν κάνουν χρήση τοπικών πόρων αποτε

λούν τα "Καλώδια Μεσολογγίου" και η "Μεταλλοπλαστική" στο 

Αγρίνιο. 

Σε σχέση τώρα με την κατανομή των μονάδων αυτών κατά 

νομική μορφή λειτουργίας τους, διακρίνονται περίπου 45-50 ΑΕ 

και ΕΠΕ, 20-25 0Ε, 10-15 συνεταιριστικές, ενώ οι υπόλοιπες 

είναι ατομικές. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ανάλυσης, στην άμεση πε

ριοχή του Αμβρακικού Κόλπου, το εγκατεστημένο παραγωγικό δυ

ναμικό αντιστοιχεί στο 35,8% των μονάδων και στο 36,1% της 

απασχόλησης του συνόλου των τριών νομών. Τα αντίστοιχα ποσο

στά για κάθε νομό ξεχωριστά είναι: για την Πρέβεζα 61,5% και 

71,3%, για την Άρτα 85% και 89,6% και για την Αιτωλοακαρνα

νία 12,2% και 7,8% (Πίνακας 5). 

Από αυτό το παραγωγικό δυναμικό, το 63,7% των μονάδων 

και το 64,5% της απασχόλησης είναι συγκεντρωμένο γύρω από 

τους δήμους της άμεσης περιοχής του Αμβρακικού. Συγκεκριμένα 

στους δήμους Πρέβεζας και Φιλιππιάδας μαζί είναι συγκεντρωμέ

νο το 77% των μονάδων και το 79,1% της απασχόλησης της περιο

χής του νομού Πρέβεζας που υπάγεται στην Προγραμματική Σύμβα

ση, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον δήμο Άρτας είναι 60,1% 

και 57,4% και για τους δήμους Βόνιτσας και Αμφιλοχίας αθροι

στικά 51,1% και 51,5%. Άλλες κοινότητες της προγραμματικής 

περιοχής που εμφανίζουν κάποια άξια αναφοράς μεταποιητική συ

γκέντρωση είναι οι πιο κάτω: 

Λούρου, Μιχαλιτσίου, Ν. Κερασούντος, Ν. Σαμψούντας και 

Πέτρας για τον νομό Πρέβεζας, 
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Ανέζης, Γραμμενίτσας, Καλαμιάς, Κομποτίου, Κωστακιών, 

Πέτας, Ρόκας, Σελλάδων, Συκεών και Χαλκιάδων γι,α τον νο

μό Άρτας, και 

Λουτρού, Μενιδίου, Κατούνας, Μοναστηράκιου, Παλαίρου, 

Σπάρτου και θυρίου για την Αιτωλοακαρνανία. 

Όπως προκύπτει τώρα από τον Πίνακα 5, το μέσο μέγεθος 

της μεταποιητικής μονάδας στην άμεση περιοχή του Αμβρακικού 

είναι το ίδιο, δηλαδή 3,3 άτομα/μονάδα, με τον αντίστοιχο 

δείκτη για το σύνολο των τριών νομών. Μάλιστα το μέσο μέγεθος 

της μεταποιητικής μονάδας παραμένει ουσιαστικά το ίδιο, συ

γκεκριμένα 3,Α και για το παραγωγικό δυναμικό το εγκατεστημέ

νο μέσα στους 5 δήμους της άμεσης περιοχής του Αμβρακικού. 

(Στην πραγματικότητα το μέγεθος της μέσης μονάδας είναι λίγο 

μεγαλύτερο για τους δήμους Πρέβεζας, 'Αρτας και Φιλιππιάδας 

και αρκετά μικρότερο για τους δήμους Βόνιτσας και Αμφιλοχί

ας). 

Η κλαδική τέλος ανάλυση αποκαλύπτει σημαντικές αντι

στοιχίες, ουσιαστικά ομοιότητα, στη διάρθρωση της μεταποίησης 

της άμεσης περιοχής του Αμβρακικού (Προγραμματική Περιοχή), 

με εκείνη του συνόλου των τριών νομών. Αυτό βέβαια καθιστά 

την ανάλυση που προηγήθηκε σε προηγούμενες παραγράφους ισχυ

ρή, στα βασικά της σημεία, και για την Προγραμματική Περιοχή. 

Η μόνη προφανής διαφοροποίηση αφορά στην Αιτωλοακαρνανία και 

συγκεκριμένα στους κλάδους 22 και 37 (καπνοβιομηχανίες και 

Καλώδια Μεσολογγίου) καθώς επίσης και στους κλάδους 23 και 

24, όπου η βασική βιομηχανική υποδομή ευρίσκεται στο Αγρίνιο, 

στη Ναύπαυκτο και στο Μεσολόγγι, δευτερευόντως τέλος -γιατί 

ούτως ή άλλως η σχετική τους σημασία είναι περιορισμένη-

στους κλάδους 29 και 30, όπου η κύρια δραστηριότητα συγκε-
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ντρώνεται στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό. (Πραγματικά, όπως 

επισημάνθηκε και προηγουμένως η μεταποιητική δραστηριότητα 

στο τμήμα του νομού Αιτωλοακαρνανίας που υπάγεται στην περιο

χή Αμβρακικού είναι σαφώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη των 

νομών Πρέβεζας και Άρτας). 

1.3. Εξόρυξη 

Στην περιοχή του Αμβρακικού η εξορυκτική δραστηριότητα 

εντοπίζεται κυρίως στα λατομεία αδρανών υλικών (άμμος» πέτρα, 

χαλίκι) και μαρμάρων. 

Τα λατομεία αδρανών είναι διάσπαρτες στον χώρο μικρές 

μονάδες, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη συγχρόνου εξο

πλισμού και τη μη ορθολογική εκμετάλλευση, που τροφοδοτούν, 

σχεδόν αποκλειστικά, τις τοπικές οικοδομικές και οδοποιητικές 

εργασίες. 

Περισσότερο σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα αποτε

λούν τα μάρμαρα, ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής των 

οποίων, περίπου 70%, υφίσταται παραπέρα επεξεργασία από τοπι

κές μονάδες. Τα παραγόμενα τελικά προϊόντα είτε προωθούνται 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε εξάγονται. Το υπόλοιπο 30% κατευ

θύνεται κυρίως στην Αττική αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας 

για παραπέρα επεξεργασία. 

Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των 

λατομικών επιχειρήσεων μαρμάρου, η σύνταξη προγραμμάτων μεθο

δικής και ορθολογικής εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και η εγκα

τάσταση μεταποιητικών μονάδων κάθετης διάρθρωσης κατάλληλα 

στελεχωμένων, και η ποιοτική βελτίωση και τυποποίηση της 

ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. 
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Ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική αξιοποίησης των φωσφο

ρικών στην Πρέβεζα (περιοχή Δρυμώνα). Στην Πρέβεζα επίσης, 

σημειώνεται η ύπαρξη δεκάδων εκατομμυρίων τόνων γύψου, που 

μελλοντικά, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρώτη ύλη για 

βιομηχανικές χρήσεις. Λιγνιτοφόρα στρώματα, όχι συνεχή, με 

μεγάλη κλίση και μικρού πάχους, που εντοπίστηκαν στην Πρέβε

ζα, είναι ίσως, μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό και κατά επιλογή, 

εκμεταλλεύσιμα. 

Στην Άρτα (Κορφοβούνι) δυναμική εξέλιξη είναι δυνατό 

να παρουσιάσουν φυσικά λατομεία αδρανών παραδοσιακών υλικών 

(σχιστόπλακα, πέτρα λευκή). 

Δείγματα ασθενούς μεταλλοφορίας εντοπίσθηκαν στην 

Άρτα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να φανεί αν 

είναι εκμεταλλεύσιμα. 

Στην Αιτωλοακαρνανία, στο νότιο όμως μέρος του νομού, 

σημαντικές εξορυκτικές δραστηριότητες σχετίζονται με το αλά

τι, τον γύψο και τον λιγνίτη. 

Σημειώνεται, στην Αιτωλοακαρνανία, στα στενά με τη 

Λευκάδα, η ύπαρξη της αλυκής Αλεξάνδρου: η έλλειψη μέτρων 

προστασίας έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένη παραγωγή. Στην Αι

τωλοακαρνανία πάλι, στην κοινότητα Κεχρίνιας, σημειώνεται η 

ύπαρξη ενός λατομείου μαρμάρου. 

Στην περιοχή Κορώνης Πρέβεζας υπάρχουν κοιτάσματα τύρ

φης, τα οποία πρόσφατα κρίθηκαν αξιοποιήσιμα (από ΥΒΕΤ και 

ΥΠΕΘΟ) για την παραγωγή βελτιωτικών εδάφους για εκτατικές 

καλλιέργειες. 

Αναφέρεται η ανάγκη τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπι

μότητας για την αξιοποίηση του προσχωματικού χρωμίτη που 

εντοπίστηκε στην Πρέβεζα (παράλια Ιονίου). 
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Επίσης είναι πιθανός ο εντοπισμός αξιοποιήσιμων κοιτα

σμάτων υγρών και αερίων υδρογονανθράκων στους νομούς Πρέβεζας 

και Άρτας. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη να εξασφαλιστούν οι 

απαιτούμενες πιστώσεις για την προώθηση από το ΙΓΜΕ, με τα

χείς ρυθμούς, της έρευνας του υπεδάφους της περιοχής, για τον 

εντοπισμό και την ακριβή εκτίμηση των κοιτασμάτων. 

Στην άμεση περιοχή του Αμβρακικού, οι περιοχές με κά

ποια συγκέντρωση λατομικών δραστηριοτήτων είναι οι παρακάτω: 

0 δήμος Πρέβεζας και οι κοινότητες Ν. Κερασούντος και Στεφά

νης στον νομό Πρέβεζας, οι κοινότητες Βλαχέρνας, Γραμμενί-

τσας, Γριμπόβου και Πέτα στον νομό Άρτας, και οι κοινότητες 

Μοναστηρακίου και Κεχρινιάς στην Αιτωλοακαρνανία. 

I.A. Οικοδομή - Κατασκευές 

Η οικοδομή-κατασκευές απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό 

ίου εργατικού δυναμικού, της τάξης του Q,3%. Παρατηρήσεις που 

έχουν κάποια σημασία είναι οι ακόλουθες: 

1. Υπάρχει επάρκεια δομικών και αδρανών υλικών, τα 

οποία διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο. Υπάρχει όμως πρόβλημα 

ελέγχου της ποιότητας τους και σωστής κοστολόγησης. Σχετικό 

πρόβλημα στην προμήθεια αδρανών υπάρχει στην περιοχή της Αι

τωλοακαρνανίας. Δεν υπάρχουν επίσης υλικά για ειδικές κατα

σκευές. 

2. Το εργατικό δυναμικό, ειδικευμένο και ανειδίκευτο, 

υπάρχει σε επάρκεια. Κάποια σχετική έλλειψη εμφανίζεται σε 

μερικές παραδοσιακές ειδικότητες (π.χ. κτίστες για ειδικές 

ξύλινες κατασκευές). Στην Άρτα ειδικότερα υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα ανεργίας. 
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3. Έχουμε πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις, μικρού 

μεγέθους, με ανεπαρκή εξοπλισμό και εξειδίκευση. 

4. Υπάρχει έλλειψη προσφοράς κατοικίας παρ' όλο που η 

ζήτηση είναι μεγάλη. 

5. Με εξαίρεση την πόλη της Άρτας, υπάρχει γενικά 

πρόβλημα αυθαίρετης δόμησης (ιδιαίτερα έντονο είναι στην Πρέ

βεζα) . 

6. Ανοικτά προβλήματα είναι το αποχετευτικό, της 

ύδρευσης, του βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων. Επίσης 

υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης, κυκλοφοριακό, ελεύθερων χώρων 

(πράσινο κτλ.), καθώς επίσης και ανεπαρκής υποδομή στους δρό

μους (σήμανση, δενδροφύτευση κτλ.). 

7. Πρόβλημα ποιότητας κατοικίας και γενικότερης υποδο

μής υπάρχει στις αγροτικές περιοχές. 

Τα μέτρα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 

1. Γενικός χωροταξικός σχεδιασμός και ρυθμιστικά σχέ

δια για τα αστικά κέντρα. 

2. Υποστήριξη της παραδοσιακής τοπικής τεχνολογίας. 

3. Πειραματισμός σε βιομηχανική παραγωγή υλικών που θα 

υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά, με σκοπό τη μείωση του κό

στους. 

4. Άμεση αντιμετώπιση του οικιστικού προβλήματος. 

5. Προώθηση των έργων υποδομής. 

6. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου τόσο για δημόσια όσο και 

για ιδιωτικά έργα. 

7. Συστηματοποίηση και έλεγχος της ποιότητας των κατα

σκευών και εξυγίανση του κυκλώματος εμπορίας δομικών υλικών. 

8. Διεύρυνση του πεδίου ευθύνης και παρέμβασης των δη

μοτικών αρχών. 
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2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής και η χάραξη 

των εφικτών αξόνων/κατευθύνσεων δράσης στον τομέα της βιομη

χανικής δραστηριότητας, είναι φυσικό ότι θα βασίζονται στα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της μετα

ποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή, καθώς επίσης και στα 

γενικότερα κοινωνικοοικονομικά της δεδομένα (φυσικός πλούτος, 

σύνθεση και ποιότητα εργατικού δυναμικού, γεωγραφική θέση 

κτλ.)· 

Πιο κάτω, με συνοπτικό αλλά ολοκληρωμένο τρόπο, παρου

σιάζονται αυτά τα χαρακτηριστικά, και τα γενικότερα στοιχεία 

στα οποία βασίστηκε η μελέτη: 

Διαπιστώθηκε η κυριαρχία βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 

διάσπαρτων στον χώρο μικρών μονάδων με ανεπαρκή μηχανο

λογικό εξοπλισμό. 

0 προσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας περι

ορίζεται σε λίγους παραδοσιακούς κλάδους με σκοπό είτε 

την πρώτη επεξεργασία του προϊόντος του πρωτογενούς το

μέα είτε την ικανοποίηση τοπικών αναγκών (τρόφιμα, κλω-

στοϋφαντουργία-ένδυση, μη μεταλλικά ορυκτά). 

Το ανεπαρκές μέγεθος των μονάδων έχει ως αποτέλεσμα πολ

λά και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στο επίπεδο της ορ

γάνωσης, διοίκησης, χρηματοδότησης, παραγωγής και εμπο

ρίας. 

Η περιοχή εξειδικεύεται σε κλάδους έντασης ανειδίκευτης 
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εργασίας. 

Αντίστροφα, υπάρχει απουσία κλάδων κεφαλαιουχικού εξο

πλισμού, ενδιάμεσων αγαθών και έντασης εξειδικευμένης 

εργασίας. 

Είναι εντυπωσιακή η απουσία στρατηγικής σημασίας διακλα-

δικών σχέσεων. Η συνοχή του παραγωγικού συστήματος της 

περιοχής είναι μικρή. 

Σημειώνεται εξάρτηση από κλάδους χαμηλής και τυποποιημέ

νης τεχνολογίας και χαμηλής εισοδηματικής ελαστικότητας 

ζήτησης. 

Ακόμη θα πρέπει να συνυπολογιστούν: 

Η αναζωογόνηση της μεταποιητικής δραστηριότητας που πα

ρατηρήθηκε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. 

Οι σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης της ζωικής και φυ

τικής παραγωγής, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 

ανεκμετάλλευτες. 

Το γεγονός ότι η περιοχή είναι σχετικά φτωχή σε δυναμι

κές πρώτες ύλες, με εξαίρεση τα μάρμαρα και ίσως τους 

φωσφορίτες. 

Η ύπαρξη σε επάρκεια ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, 

κυρίως από υποαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, και 

η χωροταξική κατανομή του. 

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού βασικών ειδικοτήτων. 

Η απουσία επιχειρηματικής παράδοσης και οργανωμένης επι

χειρηματικής δραστηριότητας. 

Η απουσία μηχανισμών τεχνικοοικονομικής στήριξης. 

Και ακόμα: 

Το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς. 

Η γεωγραφική θέση της περιοχής, δηλαδή η σχετική φυσική 
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της απομόνωση από την υπόλοιπη χώρα (Κατάρα, Ρίο) και η 

μεγάλη της απόσταση από τα μεγάλα κέντρα (Αθήνα, Θεσσα

λονίκη) . 

OL ειδικές ανάγκες προστασίας των οικοσυστημάτων του Αμ

βρακικού Κόλπου. 

Η μη ολοκλήρωση των βασικών έργων κοινωνικής και οικονο

μικής υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια). 

Η εκκρεμότητα στον ακριβή καθορισμό της χρήσης του λιμα

νιού της Πρέβεζας σε συνδυασμό με τα άλλα λιμάνια της 

Δυτικής Ελλάδας. 

Η μη ολοκλήρωση των έργων στη BITTE Πρέβεζας και η συνέ

χιση του προβλήματος της ανεπαρκούς ηλεκτροδότησης, η 

άρση του οποίου κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

Το γεγονός τέλος ότι η περιοχή ανήκει στη Γ' ζώνη κινή

τρων. 

Η σφαιρική και σωστή στάθμιση των πιο πάνω στοιχείων, 

προσδιορίζει τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής και τη 

χάραξη των αναγκαίων κατευθύνσεων, ενώ παράλληλα θέτει τα 

όρια για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιοχή μελέτης 

και υποδεικνύει τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που θα 

επιταχύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία. 

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η περιοχή διαθέτει ένα 

αξιόλογο παραγωγικό δυναμικό, ένα όχι αμελητέο μεταποιητικό 

δίκτυο και ένα επαρκές δημογραφικό (εργατοτεχνικό) δυναμικό, 

που πρέπει και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση εκκίνησης 

οποιασδήποτε προσπάθειας. 

Ταυτόχρονα, είναι απολύτως φανερό ότι το κύριο ενδια

φέρον επιβάλλεται να επικεντρωθεί στις σημαντικές δυνατότητες 

αξιοποίησης της γεωργικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής και δα-
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σικής παραγωγής, καθώς επίσης και του ορυκτού πλούτου της πε

ριοχής, τα onoCa παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. 

Στην πραγματικότητα, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, δεν εί

ναι δυνατή, ούτε απαραίτητη, ούτε επιθυμητή, η ριζική αναδιά

ταξη της κλαδικής διάρθρωσης της βιομηχανίας στην περιοχή της 

μελέτης. 

Η εξειδίκευση της περιοχής σε παραδοσιακούς κλάδους 

(τρόφιμα, ένδυση, κλωστοϋφαντουργία, μη μεταλλικά ορυκτά, ξύ

λο κτλ.) είναι φυσική και αναμενόμενη, διότι έτσι αξιοποιεί

ται το σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα μιας περιοχής με πλούσιο 

πρωτογενές δυναμικό. 

Σε ό,τι αφορά το υπάρχον μεταποιητικό δυναμικό, ο στό

χος δεν πρέπει να είναι οι δραματικές και βίαιες αναδιαρθρώ

σεις. Αντίθετα επιβάλλεται η αναδιοργάνωση του, ο εκσυγχρονι

σμός του μηχανολογικού εξοπλισμού, η ανασυγκρότηση με πιθανές 

συγχωνεύσεις ομοειδών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση 

του επιπέδου διοίκησης των επιχειρήσεων (management) και των 

μηχανισμών προώθησης της εμπορίας των προϊόντων (marketing), 

η εκλογίκευση, γενικά, της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την επέκταση της παραγω

γής σε νέα δυναμικά προϊόντα. Τελικός σκοπός πρέπει να είναι 

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε εθνικά αλλά και διεθνή 

πλαίσια. 

Παραπέρα, είναι αλήθεια ότι κάποια βιομηχανική δραστη

ριότητα αρχίζει να γίνεται ορατή στην περιοχή, καθώς επίσης 

και μια τάση εκσυγχρονισμού με τη δημιουργία αξιόλογων βιοτε

χνιών ή βιομηχανικών μονάδων, που περιορίζεται όμως, σχεδόν 

πάντα, σε κλασικές επεξεργασίες τοπικών προϊόντων χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας, με βασικό προσανατολισμό την τοπική αγο-
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ρά και με περιορισμένες κατά τεκμήριο δυνατότητες. 

Πάντως, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο προσανατο

λισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας σε παραδοσιακούς κλά

δους και βιοτεχνικού χαρακτήρα μονάδες, δεν είναι αναγκαστικά 

δείγμα βιομηχανικής καθυστέρησης. Παραδοσιακές μεταποιητικές 

δραστηριότητες (π.χ. γεωργικές βιομηχανίες), μπορούν να μετα

βάλλονται σε στρατηγικής σημασίας κλάδους, στον βαθμό που 

προσανατολίζονται στην παραγωγή επώνυμων προϊόντων, τεχνολο

γικά προηγμένων, καλύτερης ποιότητας, περισσότερο σύγχρονων 

και με δυναμική ζήτηση, που ανταποκρίνονται δηλαδή στις απαι

τήσεις των σύγχρονων και εξελισσόμενων καταναλωτικών προτύπων 

της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς. Είναι μάλιστα σημα

ντικό ότι η περιοχή διαθέτει το απαιτούμενο πρωτογενές δυνα

μικό για να στηρίξει μια διαδικασία διαφοροποίησης της παρα

γωγής σε νέα δυναμικά προϊόντα. 

Κάποιες επενδυτικές ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση 

σχολιάζονται, -ενδεικτικά μόνο-, στη συνέχεια της μελέτης. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μονάδες αυτές δεν 

πρέπει να είναι αναγκαστικά μεγάλες, αλλά σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και ορ

γάνωσης, για να είναι ανταγωνιστικές σύμφωνα με τα εθνικά και 

τα διεθνή πρότυπα. 

Σε άλλες περιπτώσεις ίσως είναι απαραίτητη η δημιουρ

γία μικρομεσαίων βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων, σύγχρο

νων, με κύριο χαρακτηριστικό τη συμπληρωματικότητα προς τις 

ήδη υπάρχουσες ή προτεινόμενες μονάδες, π.χ. την ανάληψη 

υπεργολαβιών (στον κλάδο 24) και τη δημιουργία ενός πλέγματος 

μηχανοκατασκευών. 

Γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για διεύ-
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ρυνση του μεταποιητικού δικτύου, με τη δημιουργία μονάδων κά

θετης και οριζόντιας διάρθρωσης, για την πληρέστερη αξιοποίη

ση του πρωτογενούς δυναμικού της περιοχής. 

Απαραίτητη κρίνεται η αναβάθμιση και εξυγίανση της 

καλλιτεχνικής χειροτεχνίας-οικοτεχνίας (υφαντική, κεντητική, 

ξυλογλυπτική κτλ.)· 

Επίσης απαραίτητη είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονι

σμός των λοιπών κλάδων της μεταποίησης. 

Κάποιες άλλες γενικότερες επισημάνσεις και προβλέψεις 

είναι οι πιο κάτω: 

- Η απουσία δυναμικών πρώτων υλών αποκλείει τις κρατικές 

παρεμβάσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες άλλω

στε στην άμεση περιοχή του Αμβρακικού αποκλείονται από τα 

πράγματα για περιβαλλοντικούς λόγους. 

- Σε μεσοπρόθεσμη, τουλάχιστον, προοπτική δεν είναι ορα

τή η δυνατότητα ανάπτυξης κλάδων ενδιάμεσων και κεφαλαιουχι

κών αγαθών, είτε διότι οι απαιτούμενες επενδύσεις και κλίμα

κες παραγωγής υπερβαίνουν κατά πολύ τις τοπικές (συχνά και 

τις εθνικές) δυνατότητες, και ανάγονται στη σφαίρα κυβερνητι

κών επιλογών, είτε διότι υπάρχει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα 

σε άλλες περιοχές της χώρας (κίνητρα, επιχειρηματική παράδο

ση, εξειδικευμένο δυναμικό, υποδομή, πρώτες ύλες κτλ.). Το 

κύριο ενδιαφέρον εδώ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάγκη 

βελτίωσης της εξυπηρέτησης της περιοχής σε μηχανουργικές και 

ηλεκτρομηχανικές υπηρεσίες (συντήρηση, επισκευές κτλ.)» με τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου αντίστοιχων μονάδων. 

- Στις νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα στη μικροηλε

κτρονική, οι προτεραιότητες επιβάλλουν τη χρήση και την προώ

θηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
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της διοικητικής, οργανωτικής και τεχνολογικής συγκρότησης των 

μικρομεσαίων μονάδων της περιοχής. 

- Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η περιοχή ανήκει στη Γ' 

κατηγορία κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου 1262/82, σε συνδυα

σμό με τη γεωγραφική της θέση, οδηγεί στην πρόβλεψη ότι ιδιω

τικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας (σε ουδέτερα προϊόντα για 

παράδειγμα), δεν πρέπει φυσιολογικά να αναμένονται, παρά μόνο 

σε κλάδους όπου η περιοχή εμφανίζει σαφές συγκριτικό πλεονέ

κτημα. 

- Ως κατακλείδα μπορεί να λεχθεί ότι η φυσική απομόνωση 

της περιοχής από την υπόλοιπη χώρα (Κατάρα, Ρίο), η μεγάλη 

της απόσταση από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η ένταξη της 

στη Γ* ζώνη κινήτρων, το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς, η 

απουσία της αναγκαίας οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και 

οι ειδικές ανάγκες προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, θέτουν 

τα όρια για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιοχή μελέ

της, στον ορατό χρόνο, και προσδιορίζουν, σε κάποιο βαθμό, 

τον προσανατολισμό αυτής της ανάπτυξης. 
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3. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της βιομηχανικής 

ανάπτυξης της περιοχής και την επιτάχυνση των ρυθμών της, εί

ναι η προώθηση ενός πλέγματος θεσμικών παρεμβάσεων, ποικίλου 

τύπου, οι οποίες επιγραμματικά σχολιάζονται πιο κάτω: 

Η τεχνολογική αναβάθμιση των παραδοσιακών κλάδων, καθώς 

επίσης και η παραγωγή νέων δυναμικών προϊόντων αποτελεί 

μία συνθέτη διαδικασία -και δεν θα είναι το αυτόματο 

αποτέλεσμα του μηχανισμού της αγοράς- η οποία προϋποθέ

τει πολιτική βούληση και έγκαιρες παρεμβάσεις για τη δη

μιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, για τη συστη

ματική ενημέρωση για τα νέα δεδομένα της αγοράς και της 

τεχνολογίας, για την ενθάρρυνση καινοτόμων πρωτοβουλιών 

και για την τεχνικοοικονομική και χρηματοδοτική υποστή

ριξη των παραγωγικών φορέων της περιοχής (ιδιωτών, συνε

ταιρισμών και επιχειρήσεων των ΟΤΑ). 

Απαιτείται επίσης: 

Προώθηση και ολοκλήρωση των έργων οικονομικής και κοινω

νικής υποδομής. Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρω

ση των έργων και η άρση του προβλήματος της ομαλής ηλε

κτροδότησης στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας. Παράλληλα είναι σκόπιμη η 

προώθηση της ΒΙΠΕ της Άρτας, καθώς επίσης και των ΒΙΠΑ* 

1. Βιομηχανικών πάρκων. 
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στην Αμφιλοχία και στη Γραμμενίτσα. Ακόμη, η ολοκλήρωση 

των έργων στους οδικούς άξονες Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας και 

Άρτας-TpLκάλων, και η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού 

και επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για τη ζεύξη 

Άκτιου-Πρέβεζας. (Φυσικά η ζεύξη Ρίου-Αντίρριου και η 

σήραγγα της Κατάρας έχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη σημασία 

για όλη τη Δυτική Ελλάδα). 

Ολοκλήρωση της οριοθέτησης των ζωνών προστασίας στην πε

ριοχή μελέτης και διευθέτηση του προβλήματος του τρόπου 

διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, μαζί με τη θέ

σπιση αυστηρών προδιαγραφών. 

Μεθόδευση της πλήρους διερεύνησης του υπεδάφους της πε

ριοχής από το ΙΓΜΕ (Παράρτημα Πρέβεζας). 

Ίδρυση είτε αναβάθμιση επαγγελματικών-τεχνικών σχολών 

για τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού και στελε

χών. 

Επανεξέταση του προβλήματος της χωροθέτησης των νέων με

ταποιητικών δραστηριοτήτων. Το εργατικό δυναμικό που θα 

απελευθερωθεί από την εκμηχάνιση της γεωργίας, θα πρέπει 

να διαθέτει δυνατότητες απασχόλησης στα πλαίσια των ανα

ζωογονημένων οικιστικών ενοτήτων. Με την έννοια αυτή θα 

πρέπει να επιδιωχθεί, η χωρική διάταξη των μονάδων να 

εναρμονίζεται λειτουργικά με την επιδιωκόμενη διαμόρφωση 

των οικιστικών ενοτήτων. Αυτό ίσως συνεπάγεται την ανα

θεώρηση των παγιωμένων απόψεων, για ένταξη όλων των βιο

μηχανιών σε δύο μόνο ΒΙΠΕ (Πρέβεζας και Άρτας). 

Ενεργοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στον 

χώρο της παραγωγής. 

Ενίσχυση του συνεταιριστικού πνεύματος. 
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Ίδρυση της "Εταιρείας Ανάπτυξης του Αμβρακικού", 

(ΕΤΑΝΑΜ). 
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4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μία ενδεικτική, μα σε κάθε 

περίπτωση αρκετά εκτεταμένη, καταγραφή των άμεσων επενδυτικών 

δυνατοτήτων στην περιοχή, σε συνάρτηση φυσικά με τις γενικές 

κατευθύνσεις που χαράχτηκαν προηγουμένως. Οι περισσότερες από 

αυτές τις προτάσεις είτε έχουν εντοπιστεί από τοπικούς φορείς 

και παράγοντες, είτε έχουν αναφερθεί σε άλλες εξειδικευμένες 

μελέτες για την περιοχή (π.χ. ΕΤΒΑ, Υπ. Συντονισμού κτλ.). 

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και κάποιες άλλες καινοτόμες προ

τάσεις, η σκοπιμότητα των οποίων έχει διερευνηθεί στα πλαίσια 

άλλων ειδικών μελετών, που αφορούν σε άλλες περιοχές της χώ

ρας με ανάλογες όμως συνθήκες. 

Η καταγραφή των επενδυτικών ιδεών είναι εύλογο ότι δεν 

εξαντλεί το σύνολο των επενδυτικών δυνατοτήτων στην περιοχή 

μελέτης. Αποτελεί, όμως, μία σημαντική βάση για την ενημέρωση 

υποψήφιων επενδυτών (ιδιωτών ή κοινωνικών φορέων), για τις 

άμεσες και ρεαλιστικές επενδυτικές δυνατότητες της περιοχής. 

Είναι τέλος προφανές ότι οι προτάσεις αυτές με κανένα 

τρόπο δεν στοιχειοθετούν οριστικές υποδείξεις, και η πιθανή 

τους υλοποίηση δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε συγκεκριμένες 

μελέτες σκοπιμότητας. 

Προκειμένου, πάντως, να γίνει η επιλογή των προτάσεων 

αυτών, επιχειρήθηκε μία πρώτη και οπωσδήποτε σύντομη αξιολό

γηση τους με κριτήρια: 

Το κατά πόσο αντιστοιχούν και προωθούν το πνεύμα των γε-
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νικών επενδυτικών κατευθύνσεων που χαράχθηκαν. 

Τη δυνατότητα τους να στηρίξουν την παραγωγή ανταγωνι

στικών προϊόντων. 

Την πιθανή τους αποδοτικότητα (με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια). 

Τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών ωφελειών. 

Τη δυνατότητα να υπάρξουν οι κατάλληλοι φορείς που θα 

τις υλοποιήσουν. 

Την υποδομή της περιοχής σε εξειδικευμένο εργατικό και 

επιστημονικό δυναμικό. 

Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερο βάρος δόθηκε, όπως ήταν φυ

σικό, στις επενδυτικές δυνατότητες για την αξιοποίηση του 

πλουσίου πρωτογενούς παραγωγικού δυναμικού της περιοχής (γε

ωργικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής και δασικής παραγωγής, αλ

λά και του ορυκτού πλούτου). 

Παράλληλα γίνεται αναφορά σε επενδύσεις σε κλάδους που 

είναι βασικά προσανατολισμένοι στην τοπική αγορά, με την προ

ϋπόθεση ότι το μέγεθος αυτής της αγοράς για τη συγκεκριμένη 

παραγωγή, μπορεί να στηρίξει βιώσιμες μονάδες. Αντίθετα, δεν 

γίνεται αναφορά σε μεγάλες επενδύσεις κρατικής σημασίας, ούτε 

σε επενδύσεις πρωτοποριακής τεχνολογίας, γιατί και τα δύο 

απαιτούν μακροπρόθεσμο εθνικό σχεδιασμό. Τέλος δεν γίνεται 

αναφορά σε επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 

Πιο κάτω αναφέρονται οι επενδυτικές προτάσεις: 

4.1. Ορυκτός πλούτος 

Είναι αναγκαία καταρχήν η ολοκλήρωση της έρευνας από 

το ΙΓΜΕ. Με βάση πάντως τη σημερινή γνώση/πληροφόρηση, προ-
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τείνονται : 

1. Μονάδα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φωσφοριτών που 

επισημάνθηκαν στον Δρυμώνα Πρέβεζας. 

2. Εκσυγχρονισμός, οργάνωση και ορθολογική εκμετάλλευ

ση των μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, με παράλληλη βελτίωση της 

ποιότητας και τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Πεδίο για 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από δημοτικές επιχειρή

σεις. 

3. Εκσυγχρονισμός των λοιπών λατομικών μονάδων αδρανών 

υλικών. 

4. Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του προσχω-

ματικού χρωμίτη στα παράλια του Ιονίου και στην Πρέβεζα, κα

θώς επίσης και για την αξιοποίηση των εβαποριτών στην κοινό

τητα ΚατοΟνας. 

5. Μονάδες αξιοποίησης κοιτασμάτων γύψου και ασβεστο-

λίθου (δομικά υλικά, τσιμέντο κτλ.). 

4.2. Βιομηχανίες τροφίμων 

Η περιοχή μελέτης έχει σημαντική παραγωγή σε πολλά 

αγροτικά προϊόντα (εσπεριδοειδή, καλαμπόκι, μηδική, κηπευτι

κά, ελιές, βαμβάκι κτλ.) καθώς επίσης και σημαντική κτηνοτρο

φική και αλιευτική παραγωγή. Είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν 

γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους σε προϊόντα μετα

ποίησης. Οι υπάρχουσες δραστηριότητες περιορίζονται συχνά σε 

μία πρώτη επεξεργασία των πρωτογενών εισροών, ενώ ταυτόχρονα 

απουσιάζουν πρωτοβουλίες για νέα δυναμικά προϊόντα. Ειδικότε

ρα προτείνονται : 

1. Συσκευαστήρια για διαλογή, συσκευασία και τυποποίη-
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ση εσπεριδοειδών, τομάτας, πατάτας και αγγουριών, δυναμικότη

τας 25.000 περίπου τόνων τον χρόνο, στη BITTE Πρέβεζας. Φορέ

ας: Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας. 

2. Μονάδα αξιοποίησης εσπεριδοειδών, κάθετης διάρθρω

σης, είτε εκσυγχρονισμός και επέκταση ύπαρχουσών, για χυμο-

ποίηση, εξαγωγές, τυποποίηση, εκμετάλλευση υποπροϊόντων. 

3. Επέκταση κονσερβοποιίας βρώσιμων ελιών κατά 500 

τόν./χρόνο. Μεγαλύτερες μονάδες θα δημιουργήσουν υψηλά ρυπα

ντικά φορτία. Φορέας: ΕΓΣ Πρέβεζας. 

4. Εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση εκκοκιστηρίου 

βάμβακα. Φορέας: ΕΓΣ Πρέβεζας. Θα καλύπτει τις ανάγκες της 

περιοχής και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής. 

5. Μονάδα συσκευασίας - επεξεργασίας οσπρίων στο Κανα-

λάκι Πρέβεζας, δυναμικότητας 2.000 τόν./χρόνο. 

6. Ελαιουργία 8.000 τόν./χρόνο στην Πάργα, κάθετης 

διάρθρωσης (έκθλιψη, τυποποίηση, συσκευασία, ραφινάρισμα και 

αξιοποίηση παραπροϊόντων). Επειδή πάντως ο υποκλάδος είναι 

κορεσμένος, η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ηπείρου δεν 

εγκρίνει καμία αίτηση υπαγωγής στον Ν. 1262/82, παρά μόνο για 

εκσυγχρονισμό. 

7. Ξηραντήριο καλαμποκιού δυναμικότητας 500 τόν./ημέρα 

στον Λούρο Πρέβεζας. Φορέας: ΕΓΣ Πρέβεζας. Επέκταση και εκ

συγχρονισμός ξηραντηρίου καλαμποκιού στη Βόνιτσα. 

8. Μονάδα επεξεργασίας φουντουκιών δυναμικότητας 450 

τόν./χρόνο στις Κιρκιζάτες της 'Αρτας. 

9. Βιομηχανία κατάψυξης λαχανικών (φασολάκι, λάχανο 

Βρυξελλών, καρότο, αρακάς κτλ.) στην Πρέβεζα, δυναμικότητας 

120 τόν./ημέρα για 240 ημέρες cov χρόνο. Τόπος: BITTE Πρέβεζα, 

ή περιοχή Λάμαρης. 
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10. Βιομηχανία αφυδάτωσης πατάτας και κρεμμυδιών. 

11. Βιομηχανία αφυδατωμένων λαχανικών. Το προϊόν έχει 

δυναμική ζήτηση, διευρύνεται η εγχώρια αγορά και υπάρχουν 

εξαγωγικές δυνατότητες. 

12. Δυνατότητες για την ανάπτυξη μονάδων ανθοκαλλιέρ-

γειας. Σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα κυρίως στα παράλια 

του νομού Πρέβεζας. Δυναμική ζήτηση. 

13. Μονάδα κονσερβοποίησης ιχθυηρών και παραγωγής αλι

πάστων, ιχθυελαίων, ιχθυαλεύρων. Πιθανός τόπος εγκατάστασης η 

BITTE Πρέβεζας. 

ΙΑ. Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών (από υποπροϊόντα εσπε

ριδοειδών κτλ.), καθώς επίσης και μικρή κεντρική μονάδα παρα

γωγής ιχθυοτροφών, δυναμικότητας 9.000 τόν./χρόνο. Πιθανός 

τόπος Άρτα. 

15. Μονάδα αξιοποίησης προϊόντων κτηνοτροφίας (τυποποί

ηση κρέατος κυρίως ερυθρών). Θα αντιμετωπιστεί από τη ΣΒΕΚΗ 

με έδρα τα Γιάννενα. 

16. Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος. Τυροκομείο στη ΒΙΠΕ 

Πρέβεζας. Φορέας ΕΓΣ Πρέβεζας. Εξαγωγικές δυνατότητες. Η συ

γκεκριμένη επένδυση πάντως δεν εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, γιατί η περιοχή καλύπτεται επαρκώς από τη Δωδώνη 

ΑΕ. 

17. Εξέταση δυνατότητας ίδρυσης μονάδας παραγωγής προϊ

όντων καλαμποκιού για ανθρώπινη χρήση. Προϊόντα με υψηλή προ

στιθέμενη αξία και δυναμική ζήτηση. Δυνατότητες υποκατάστασης 

εισαγωγών και σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες. 0 περιορι

σμός έγκειται στην πιθανότητα δημιουργίας ελλείμματος σε ζωο

τροφές, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εισαγωγές. Η δι

καιολόγηση ευρίσκεται στο εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό κα-
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λαμττόκι που είναι κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων για 

τον άνθρωπο. 

18. Εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης μονάδας αποξήρανσης 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων 

ελαίων. Προϋποθέσεις: επέκταση της καλλιέργειας στις ημιορει

νές και ορεινές εκτάσεις, εκμηχάνιση της και διάθεση μεγάλων 

εκτάσεων (2,5-3 χιλιάδες στρέμματα για μια μέση μονάδα παρα

γωγής) . 

4.3. Υπόλοιποι κλάδοι 

1. Ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα πλαστικών, ξύλινων και 

μεταλλικών σκαφών στις ακτές του Αμβρακικού (να διερευνηθούν 

ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις). 

2. Μονάδα κατασκευής θερμοκηπίων "υψηλής τεχνολογίας", 

ξηραντηρίων και ανεμομεικτών. Πρόβλεψη για δυναμική ζήτηση 

και επάρκεια τοπικής αγοράς ευρύτερης περιοχής. 

3. Μονάδα ωρολογοποιίας και οπτικών. 

4. Μονάδα παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών. 

5. Μονάδα παραγωγής συστημάτων βιολογικού καθαρισμού. 

Αρχικά, συστήματα αντιρρύπανσης για τα υγρά απόβλητα και στη 

συνέχεια επέκταση και στα συστήματα αντιρρύπανσης για ta αέ

ρια και στερεά απόβλητα. Αναμένεται αύξηση της ζήτησης λόγω 

σκλήρυνσης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι ειδικές συνθήκες 

του Αμβρακικού δημιουργούν, πιθανώς, προϋποθέσεις επαρκούς 

αγοράς. 

6. Μονάδα κατασκευής υποδημάτων από δέρμα, καθώς επί

σης και άλλων ειδών (π.χ. τσάντες). 

7. Βιομηχανία πορσελάνης και κεραμεικής. 

8. Ανάπτυξη, εξυγίανση, εκσυγχρονισμός και οργάνωση 
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των κλάδων καλλιτεχνικής βιοτεχνίας (υφαντική, κεντητική, ξυ

λογλυπτική κτλ.)· 

9. Βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών. Ανασυγκρότηση του 

κλάδου, εκσυγχρονισμός, ίδρυση μεγαλυτέρων μονάδων. 

10. Βιομηχανία μεταλλικών επίπλων. Το σύνολο σχεδόν των 

αναγκών της περιοχής σήμερα καλύπτεται με εισαγωγές από την 

υπόλοιπη χώρα. 

11. Προϊόντα από ξύλο (έπιπλα, καθίσματα κτλ.). Αναβάθ

μιση του κλάδου σε βιομηχανικό επίπεδο. 

12. Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας ρεικιού. Τελικά 

προϊόντα με δυναμική ζήτηση (π.χ. πίπες). Προοπτικές εξαγω

γών. 

13. Μονάδα παραγωγής γεωργικών λιπασμάτων, ιδιαίτερα σε 

περίπτωση αξιοποίησης των κοιτασμάτων φωσφοριτών. 

ΙΑ. Δημιουργία πλέγματος μονάδων επισκευών και συντήρη

σης: μηχανών αυτοκινήτων, αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών 

συσκευών. 

15. Μονάδα αξιοποίησης των παραπροϊόντων σφαγείων 

(εντέρων) για την παραγωγή χειρουργικών ραμμάτων, χορδών και 

άλλων προϊόντων. 

16. Βιομηχανία επεξεργασίας αλουμινίου για οικοδομικό 

και βιομηχανικό προφίλ, υδροσωλήνες αλουμινίου και άλλων προ

ϊόντων διέλασης. 

17. Βιομηχανίες έτοιμων ενδυμάτων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, 

στο Καναλάκι, στη Φιλιππιάδα και αλλού. Απαραίτητος ο εκσυγ

χρονισμός και η ανασυγκρότηση του κλάδου. Σταδιακή μετατόπιση 

από το φασόν στο επώνυμο ένδυμα. Δημιουργία μηχανισμών προβο

λής και διάθεσης των προϊόντων. 

18. Κλωστική-υφαντική βιομηχανία στην Άρτα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ποσοστιαία μεταβολή 

1973-1969 1978-1973 1984-1978 

Πρέβεζα 

Άρτα 

Αιτωλοακαρνανία 

Σύνολο 

- 17,1% 

- 2,5% 

+ 12,6% 

4,1% 

+ 20,4% 

- 9,5% 

- 15,8% 

- 9,4% 

+ 9,5% 

+ 33,2% 

+ 9,3% 

14,1% 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή δεν έχει θεματική ενότητα. Αποτελείται 

από διάφορα θέματα που εξετάστηκαν αυτοδύναμα, είτε γιατί 

κρίθηκαν σημαντικά προκειμένου να εκτιμηθούν οι αναπτυξιακές 

προοπτικές της περιοχής (όπως η αξιολόγηση της επίδρασης του 

νόμου 1262/82, η διερεύνηση της αγοράς εργασίας κ.ά.) είτε 

γιατί προέκυψαν κατά την πορεία εφαρμογής της Προγραμματικής 

Σύμβασης (όπως η ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Πρέβεζας 

και η διερεύνηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμ

βρακικού). Αυτά τα τελευταία κρίθηκε χρήσιμο να παρουσιαστούν 

σ' αυτό τον τόμο, παρ' όλο που τα αντίστοιχα θέματα έχουν ήδη 

προχωρήσει προς τη λύση τους, διότι το είδος των προβλημάτων 

που αντιμετωπίστηκαν, και η προβληματική για την επίλυση 

τους, θεωρήθηκε ότι έχουν ενδιαφέρουν και για μελλοντικές 

ανάλογες περιπτώσεις. 

Κ. ΠΑΧΑΚΗ 
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1. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 1262/82 

1.1. Μεταποίηση: Τάσεις ανάπτυξης 

Στο σύνολο των τριών νομών που περιβάλλουν τον Αμβρα

κικό Κόλπο, από τις 16-6-1982, αρχή εφαρμογής του Ν. 1262/82, 

μέχρι τις 31-12-1985 (τελευταία στη διάθεση μας συγκεντρωτικά 

στοιχεία), εγκρίθηκε η υπαγωγή 232 επενδύσεων στις διατάξεις 

του Ν. 1262/82, το συνολικό ύφος των οποίων υπερβαίνει τα 9,9 

δισ. δρχ., ενώ η προβλεπόμενη απασχόληση ανέρχεται σε 3.024 

άτομα και η εκτιμώμενη ισχύς σε 39.314 HP. Το ύψος της συνο

λικής επιχορήγησης φθάνει τα 2,9 δισ. δρχ., δηλαδή αντιπροσω

πεύει το 29,3% περίπου της συνολικής επένδυσης. 

Από το σύνολο αυτών των επενδύσεων το 45,3% αφορά στη 

μεταποίηση και αντιπροσωπεύει το 68,9% της συνολικής επένδυ

σης, το 77,4% της απασχόλησης και το 83,4% της ισχύος (Πίνα

κες 1 και 2). 

Επειδή τα τελευταία αναλυτικά απογραφικά στοιχεία που 

έχουμε στη διάθεση μας για τη μεταποίηση αναφέρονται στο 

1978, θα θεωρήσουμε τις εγκεκριμένες επενδύσεις του Ν. 

1262/82 στον χώρο της μεταποίησης ως μία πρώτη ένδειξη της 

δυναμικής KOL του προσανατολισμού της μεταποιητικής δραστηρι

ότητας της περιοχής (Πίνακας 1). 

Η ανάλυση των επενδύσεων αυτών επιτρέπει τη διατύπωση 

των ακόλουθων παρατηρήσεων και συμπερασμάτων: 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η τάση συγκέντρωσης των επενδύσε-
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ων στους παραδοσιακούς κλάδους των τροφίμων (20), των μη 

μεταλλικών ορυκτών (33) και της ένδυσης-υπόδησης (24), 

όπου συγκεντρώνουν αθροιστικά το 68,6% του αριθμού των 

επενδύσεων, το 46,9% των επενδεδυμένων κεφαλαίων, το 

57,4% της απασχόλησης και το 46,1% της ισχύος. Σημαντική 

επίσης είναι η τάση συγκέντρωσης στους κλάδους της κλω

στοϋφαντουργίας (23) και τελικών προϊόντων από μέταλλο 

(35). Συνολικά και οι 5 πιο πάνω κλάδοι συγκεντρώνουν το 

82,9% των επενδύσεων, το 63,4% του κεφαλαίου, το 74% της 

απασχόλησης και το 62,3% της ισχύος. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στη διαπίστωση ότι οι επενδύ

σεις του Ν. 1262/82 αποτελούν, σε ένα μεγάλο βαθμό, 

συνέχεια της προηγούμενης δυναμικής της ανάπτυξης της 

περιοχής· ο προσανατολισμός δηλαδή της μεταποιητικής 

δραστηριότητας προσδιορίζεται βασικά από την ήδη υπάρ

χουσα κατάσταση με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις. Παρ' όλο 

που το δείγμα είναι εξαιρετικά μικρό για τη συναγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων, και παρ' όλο που η παραγωγική βά

ση στην περιοχή μελέτης είναι εξαιρετικά αδύνατη, με 

αποτέλεσμα η σχετική θέση του κάθε κλάδου στην παραγωγι

κή διάρθρωση να επαναπροσδιορίζεται με τη δημιουργία ή 

και το κλείσιμο μιας μόνο μεγάλης επιχείρησης, επιχει

ρούμε τις ακόλουθες γενικές επισημάνσεις: 

Οι κλάδοι 20 (διατροφή) και 231 (ένδυση-υπόδηση) δεν 

παρουσιάζουν ουσιαστικές μετακινήσεις με κριτήριο την απασχό-

1. Σε επίπεδο περιοχής το σχετικό μέγεθος του κλάδου 

23 προσδιορίζεται από τα "Κλωστήρια Πρεβέζης". 
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ληση, ενώ OL κλάδοι 24, 33 και 35 βελτιώνουν τη σχετική τους 

θέση. Ειδικότερα για τους κλάδους 33 και 35, οι onotoi στην 

περιοχή μελέτης είναι σχεδόν ολοκληρωτικά προσανατολισμένοι 

στις οικοδομές και στην οδοποιία, αυτό πιθανόν αποτελεί έν

δειξη κάποιου δυναμισμού στην κατασκευαστική δραστηριότητα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος 38 (Μεταφορικά μέσα: 

κατασκευές/επισκευές), ο οποίος εμφανίζει τόσο μία βελτίωση 

της σχετικής του θέσης όσο και, πιο σημαντικό, μία μεγάλη αύ

ξηση του σχετικού του μεγέθους, που οφείλεται όμως σε δύο με

γάλες επενδύσεις στο νότιο μέρος του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 

έξω δηλαδή από τον άμεσο χώρο του Αμβρακικού. 

Πρέπει τέλος να αναφερθεί η βελτίωση της σχετικής θέ

σης του ενδιάμεσου κλάδου 30 (ελαστικά-πλαστικά), καθώς επί

σης και η σχετικά μεγάλη υποβάθμιση του κλάδου 25 (ξύλου-

φελλού) (Πίνακας 3). 

Όμως ενώ σε σχέση με τον κλαδικό προσανατολισμό των 

επενδύσεων μικρή μόνο διαφοροποίηση παρατηρείται, είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις 

του Ν. 1262/82 χαρακτηρίζονται από σημαντικά μεγαλύτερες 

μονάδες, οι οποίες είναι περισσότερο σύγχρονες τεχνολο

γικά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, σε μέσους όρους, σε 

κάθε επένδυση αντιστοιχούν 22,3 άτομα και 312,3 HP (και 

14 HP ανά εργαζόμενο) ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις 

υφιστάμενες μονάδες (απογραφή 1978) είναι 3,3, 19 και 

5,8. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους Πίνακες 4 και 

5. 

Σε εθνικό επίπεδο, τώρα, από της ισχύος του Ν. 1262/82 

μέχρι τις 31-12-1985, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 4.906 

επενδύσεις, συνολικού ύψους 206,7 δισ. δρχ., προβλεπόμενης 
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απασχόλησης 69.529 ατόμων, ιπποδύναμης 706,9 χιλ. HP, ενώ το 

υψος της συνολικής επιχορήγησης φθάνει τα 56,4 δισ. δρχ., δη

λαδή στο 21% περίπου της συνολικής επένδυσης. 

Από τις επενδύσεις αυτές το 55,5% αφορά στη μεταποίηση 

και αντιστοιχεί στο 63,1% της συνολικής επένδυσης, στο 61,2% 

της απασχόλησης και στο 82,5% της ισχύος. Γενικά η μέση επέν

δυση στη μεταποίηση εμφανίζεται χαμηλή και έντασης εργασίας 

(2,54 εκατ. δρχ. ανά θέση απασχόλησης), ενώ η μέση απασχόληση 

είναι 18,9 άτομα ανά επένδυση και η μέση ισχύς 214,4 ΗΡ/επέν-

δυση ή 11,4 HP/εργαζόμενο. Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζο

νται στους Πίνακες 6 και 7. Η σύγκριση των βασικών δεικτών 

ανάμεσα στο σύνολο της χώρας και στους 3 νομούς που περιβάλ

λουν τον Αμβρακικό, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 8, επιτρέπει 

τη διατύπωση της αισιόδοξης άποψης ότι η περιοχή εμφανίζει 

ένα δυναμισμό ικανοποιητικό δεδομένου ότι υπερτερεί στα βασι

κά αυτά μεγέθη από τα αντίστοιχα του συνόλου της επικράτειας. 

Για παράδειγμα, η μέση επένδυση ανέρχεται στα 65,2 εκατ. δρχ. 

έναντι 47,9, η μέση απασχόληση σε 22,3 άτομα έναντι 18,9, ενώ 

η μέση ισχύς σε 312,3 HP έναντι 214,4. 

Παρ' όλο δε που αυτά τα μέσα μεγέθη επηρεάζονται σημα

ντικά από τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Αιτωλοακαρνανία, 

η οποία βασικά συγκεντρώνεται στο νότιο τμήμα του νομού - δεν 

σχετίζονται δηλαδή άμεσα με την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου 

- εντούτοις και η δραστηριότητα στον νομό Πρέβεζας θεωρείται 

ικανοποιητική. Μόνο η Άρτα υπολείπεται των εθνικών μέσων 

όρων, στην οποία η μέση επένδυση εμφανίζεται αρκετά χαμηλότε

ρη και ιδιαίτερης έντασης εργασίας, κατάσταση που μάλλον ερ

μηνεύεται από την παράδοση και την εμπειρία των επιχειρηματι

κών φορέων και όχι από τον κλαδικό προσανατολισμό των επενδύ-
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σεων του Ν. 1262/82 στον νομό. Εντύπωση, τέλος, προκαλεί το 

γεγονός, ότι το ποσοστό επιχορήγησης ανά επένδυση στην Άρτα 

είναι αρκετά χαμηλότερο από τους άλλους νομούς (23,3% για την 

Άρτα, ενώ 26,3% για την Πρέβεζα και 30,9% για την Αιτωλοα

καρνανία), κατάσταση η οποία πάλι δεν μπορεί να ερμηνευθεί 

από τον κλαδικό προσανατολισμό των επενδύσεων, ούτε βέβαια 

είναι δυνατό να αντανακλά επιθυμία του νομοθέτη. 

Συμπερασματικά, η εξέλιξη του Ν. 1262/82 στην περιοχή 

θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της αποκέντρωσης των 

νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, πράγμα που γενικεύεται ως 

παρατήρηση για όλο τον εθνικό χώρο. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα, για το οποίο πάντως δεν έχουμε 

συγκεκριμένα στοιχεία για μία τεκμηριωμένη άποψη, είναι το 

μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις εγκρίσεις και πραγματο

ποιήσεις του Ν. 1262/82. Τα ποσοστά αυτά στην Ελλάδα πρέπει 

να κυμαίνονται μεταξύ 25-50% και διακινδυνεύουμε την εκτίμη

ση, ότι οι νομοί του Αμβρακικού εμφανίζουν ποσοστά πραγματο

ποιήσεων κοντά στον εθνικό μέσο όρο. 

Θα επιχειρήσουμε τώρα μία σύνοψη των συμπερασμάτων και 

των διαγραφόμενων τάσεων, όπως προκύπτουν από την επίδραση 

του Ν. 1262/82, στη μεταποιητική δραστηριότητα της περιοχής. 

α. 0 αναπτυξιακός νόμος 1262/82 επέδρασε ευνοϊκά στην 

εκδήλωση επενδυτικών πρωτοβουλιών, αλλά δεν επηρέασε τον κλα

δικό τους προσανατολισμό. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες 

στην περιοχή προσδιορίσθηκαν βασικά, από την υπάρχουσα κατά

σταση (φυσικός πλούτος, παραγωγική διάρθρωση της περιοχής, 

εμπειρία των επιχειρηματικών φορέων κτλ.). 

β. Το παραδοσιακό πρότυπο της περιοχής, λοιπόν, 

αναπαράγεται και κυριαρχεί, όπως φαίνεται και από την τάση 
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συγκέντρωσης των επενδύσεων στους παραδοσιακούς κλάδους των 

τροφίμων, των μη μεταλλικών ορυκτών, της ένδυσης και υπόδησης 

κτλ. Οι μονάδες όμως αυτές χαρακτηρίζονται από το μεγαλύτερο 

τους μέγεθος και είναι περισσότερο σύγχρονες τεχνολογικά σε 

σχέση με το παρελθόν. 

γ. Γενικότερα μπορεί να παρατηρηθεί μία τάση εκλογί

κευσης της παραγωγής σε κάποιους κλάδους (κυρίως στον κλάδο 

των τροφίμων), τόσο με την ίδρυση νέων μονάδων όσο και με τον 

εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση παλιών. Δεν μπορεί όμως να 

παρατηρηθεί σημαντική διαφοροποίηση της παραγωγής σε νέα δυ

ναμικά προϊόντα. 

δ. Οι κλάδοι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν περισσότερο τις 

διατάξεις του Ν. 1262/82 είναι κλάδοι έντασης εργασίας, χρη

σιμοποιούν προσωπικό χαμηλής εξειδίκευσης, δεν στηρίζονται σε 

υψηλή τεχνολογία και κάνουν βασικά χρήση των συγκριτικών πλε

ονεκτημάτων της περιοχής, που εντοπίζονται κυρίως στην εκμε

τάλλευση/μεταποίηση του προϊόντος του πρωτογενούς τομέα, ο 

οποίος παρουσιάζει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, χωρίς όμως να 

εξαντλούνται όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες. 

ε. Σημαντικές μονάδες που να ξεφεύγουν από το παραδο

σιακό πρότυπο της περιοχής, είτε από άποψη μεγέθους είτε από 

άποψη προσανατολισμού, υπάρχουν ελάχιστες. Ειδικότερα θα μπο

ρούσαν να αναφερθούν: Για τον κλάδο 20 (είδη διατροφής) 2-3 

επενδύσεις στην Πρέβεζα με κύριο φορέα την ΕΓΣ Πρέβεζας, 1-2 

στην Αιτωλοακαρνανία και μία στην Άρτα. Για τους κλάδους 23 

και 24 από μία επένδυση σε κάθε νομό. Για τον κλάδο 35, μία 

επένδυση στην Πρέβεζα. Για τον κλάδο 30 (ελαστικά-πλαστικά) 

2-3 επενδύσεις στην Αιτωλοακαρνανία. Για τον κλάδο 36 μία 

επένδυση στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ τέλος για τον κλάδο 38 
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(μεταφορικά μέσα) έχουμε δύο μεγάλες επενδύσεις με εθνικά 

κριτήρια στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικού ύψους 1,28 δισ. δρχ. 

στ. Τέλος, οι κλάδοι που επιχορηγήθηκαν με τα υψηλότε

ρα ποσοστά είναι κατά σειρά οι: 38, 36, 23, 35 και 20. 

1.2. ΟΝ. 1262/82 στον πρωτογενή και στον 

τριτογενή τομέα 

α. Πρωτογενής τομέας 

Στο σύνολο των τριών νομών, έχουν υπαχθεί στον Ν. 

1262/82 περίπου 20 γεωργικές επενδύσεις (αρκετές από αυτές 

είναι θερμοκήπια), 50-55 επενδύσεις στην κτηνοτροφία (εκ των 

οποίων 20 περίπου είναι χοιροτροφικές μονάδες), μία στη δασο

πονία και 3-4 στην αλιεία. 

β. Μεταλλεία-Ορυχεία 

Έχουν υπαχθεί στον νόμο 3-4 επενδύσεις εξορυκτικής 

δραστηριότητας που αφορούν σε μάρμαρα, γύψο, άμμο και ασβέ

στη. 

Υ· Τριτογενής τομέας 

Έχουμε 25 περίπου επενδύσεις στον κλάδο του τουρι

σμού, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στην Πρέβεζα, ενώ άλ

λες 10 περίπου επενδύσεις αφορούν σε άλλες υπηρεσίες (μεταφο

ρές, αποθήκες), εκ των οποίων μία στην Άρτα στις μεταφορές 

είναι μεγάλη, 179 εκατ. περίπου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Βασικά μεγέθη εγκρίσευν του Κ. 1262/82 στους 3 νομούς 

Αριθμός 
επενδύσεων 

Ύ|ος 

EiïEvSliOEUV 
Ύφος 

εττιχορηγήσευν 
Θέσεις 

απασχόλησης 

Ισχύς 

Πρέβεζα 

Μεταποίηση 
Σύνολο δραστηρLοτήχων 

Ποσοστό μεταποίησης Ι 

31 
81 

38.3% 

1.628,1 

2.947,6 

55.21 

428,7 

854,3 

50.2! 

514 
803 
64! 

8.318 

10.194 

81,61 

Άρτα 

Μεταποίηση 
Σύνολο δραστηριοτήτων 

Ποσοστό μεταποίησης ! 

Αιτωλοακαρνανία 

Μεταποίηση 

Σύνολο δραστηριοτήτων 

Ποσοστό μεταποίησης % 

30 
53 

56,61 

54 
98 

55,1! 

1.175,5 

1.842.2 

63,8! 

4.042.8 

5.153,6 

78,4! 

274,0 

474,6 

57,71 

1.250,1 
1.578,8 

79,2! 

722 
821 

87,9! 

1.105 

1.400 
78,9! 

5.603 

8.146 

68,8! 

18.873 
20.974 

90! 

Σύνολο 3 νομών 

Μεταποίηση 

Σύνολο δραστηριοτήτων 

Ποσοστό μεταποίησης ! 

105 
232 
45,3! 

6.846,4 

9.943,4 

68,9! 

1.952,8 

2.907,7 

67,2! 

2.341 

3.024 

77,4! 

32.794 

39.314 

83,4! 

Πηγή: ΥΪ1ΕΘ0, όπως προηγουμένως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αιάρίρ«ση κατά κλάδους με βάση τον Ν. 1262/82* 

Πάδος Αριϋμός Ύφος Απασχόληση Ι Ισχύς Ι 
επενδύσεων Ι επενδύσεων % 

20 

23 

2Ί 

33 

35 

36,2 

7,6 

10,5 

21,9 

6,7 

(25,7) 

(4,5) 

(16,2) 

(3,9) 

(13,7) 

21,2 

11,2 

Μ 

17,3 

5,3 

22,3 

Μ 

21,5 

13,6 

12,0 

(28,5) 

(11,9) 

(10,*) 

(6,7) 

(6,6) 

20,0 

11,6 

1,0 

25,1 

Μ 

(33,3) 

(21,5) 

(0,9) 

(11,6) 

(3,5) 

Σύνοϋο 82,9% 63,kl 7Ί,0ΐ 62,31 

38 2,9 (10,1) 20,2 9,7 (6,4) 13,8 (1,4) 

30 3,8 (1,1) Μ 3,1 (1,1) 17,0 ( Μ ) 

25 2,0 (11,1) 0,5 0,9 (7,0) 0,3 (7,8) 

Πηγή : ΥΠΒΘΟ, στοιχεία για τον ». 1262/82. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή του 1978. 

* Οι αριβμοί μέσα σιην παρένθεση αντιστοιχούν στη διάρθρωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπ«ς εμφανί
ζεται στην απογραφή του 1978. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Βασικοί δείκτες luv εγκρίσεων του Ν, 1262/82 για τους 3 νομούς 

θέσεις ανά Μέσο ύφος Επένδυση Επιχορήγηση ΙΙοσοστό Ίπποι ανά Ίπποι ανά 

επένδυση επένδυσης ανά ανά επιχορήγησης επένδυση εργαζόμενο 

εκατ.δρχ. εργαζόμενο εργαζόμενο ανά επένδυση 

Πρέβεζα 

Μεταποίηση 

Σύνολο 

δραστηριότητα 

Άρτα 

Μεταποίηση 

Σύνολο 

δραστηριοτήτων 

Αιτωλοακαρνανία 

Μεταποίηση 

16.6 

9.9 

24,1 

15,5 

20,5 

52.5 

36,1 

39,2 

34,7 

74,9 

3,2 

3,7 

1,6 

2.2 

3,7 

0,83 

1,10 

0.38 

0.58 

1,10 

26,31 

29,01 

23,31 

25,81 

30,91 

268,3 

125,9 

186,8 

153,7 

349,5 

16,2 

12,7 

7.8 

9,9 

17,1 

Σύνολο 

δραστηριοτήτων 14,3 52,6 3,7 1,10 30,61 212,2 15,( 

Σύνολο νομών 

Μεταποίηση 22,3 65,2 2,9 0,83 

Σύνολο 

δραστηριοτήτων 13,0 42,9 3,3 0,96 

1,51 312,3 14,0 

29,21 169,4 13,0 

ΙΙηγή: ΥΙΙΕΘ0, όπως προηγουμένως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Βασικοί δείκτες εγκρίσενν του Ν. 1262/82 στη μεταποίηση και σύγκριση 
με την υπάρχουσα κατάσταση 

θέσεις ανά επένδυση Ιπποδύναμη/επένδυση Ιπποδύναμη/εργαζόμενο 

Εγκρίσεις Ν. 1262/82 22,3 312,3 14,0 

Υπάρχουσα κατάσταση 3,3 19,0 5,8 

ίΐηγή: ΥΠΈΘΟ, όπυς προηγουμένως, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Βασικά μεγέίη εγκρίσενν του Ν. 1262/82, Σύνολο χώρας 

Αριθμός Ύ?ος Ύφος Θέσεις Ισχύς 

επενδύσεων επενδύσεων επιχορηγήσεων απασχόλησης 

Μεταποίηση 2.721 130.359,80 34.564,30 51.325 583.369 

Σύνολο δραστηριοτήτων 4.906 206.657,10 56.455,80 69.529 706.908 

Ποσοστό 55,51 63,11 61,21 73,81 82,51 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Βασικοί δείκτες εγκρίσεων του Η. 1262/82, Σύνολο χώρας 

θέσεις Μέσο ύγος Επένδυση Επιχορήγηση Ποσοστό Ίπποι ανά Ίπποι ανά 
εργασίας επένδυσης ανά ανά επιχορήγησης επένδυση εργαζόμενο 

ανά επένδυση εργαζόμενο εργαζόμενο ανά επένδυση 

Μεταποίηση 18,9 17,9 2,51 0,67 26,51 211,1 11,1 

Σύνολο 

δραστηριοτήτων 11,2 12,1 2,91 0,81 27,31 111,1 10,2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Σύγκριση βασικών δεικτών; Σύνολο χώρας/Τρεις νομοί, στο χώρο της μεταποίησης 

Κεταποίηση θέσεις Κέσο ύφος Επένδυση Επιχορήγηση Ποσοστό Ίπποι ανά Ίπποι ανά 
εργασίας επένδυσης ανά ανά επιχορήγησης επένδυση εργαζόμενο 

ανά επένδυση εργαζόμενο εργαζόμενο ανά επένδυση 

Σύνολο χώρας 18,9 17,9 2,51 0,67 26,51 211,1 11,1 

Νομοί 

Αμβρακικού 22,3 65,2 2,90 0,83 28,5Ϊ 312,3 11,0 
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη του Προγράμματος Δημο

σίων Επενδύσεων κατά την 5ετία 1977-1981, παρατηρούνται υψη

λοί σχετικά δείκτες δημοσίων επενδύσεων κατά κεφαλή για την 

Πρέβεζα (148% του εθνικού μέσου όρου), λίγο χαμηλότεροι του 

εθνικού μέσου όρου για την Αιτωλοακαρνανία (86%) και πολύ χα

μηλότεροι για την Άρτα (μόνο 58%), ενώ για το σύνολο των 

τριών νομών ο αντίστοιχος δείκτης πλησιάζει το 90%. 

0 προσανατολισμός αυτός της πολιτικής των δημοσίων 

επενδύσεων φαίνεται να αντιστρέφεται με το Πενταετές Πρόγραμ

μα Ανάπτυξης 1983-1987, δεδομένου ότι σ' αυτό προβλέπονται 

κατά κεφαλή πιστώσεις (ιδιαίτερα για την Πρέβεζα και την Άρ

τα) κατά πολύ υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. Συγκεκριμέ

να οι δείκτες των κατά κεφαλή δημοσίων επενδύσεων για την 

Πρέβεζα και την Άρτα ευρίσκονται στο 219% και στο 153% του 

εθνικού μέσου όρου. (Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1). 

Η αλλαγή αυτή στην πολιτική των δημοσίων επενδύσεων 

αντανακλά προφανώς την επιθυμία της πολιτείας να στηρίξει 

κατά προτεραιότητα την ανάπτυξη των ασθενέστερων οικονομικά 

νομών της Πρέβεζας και της Άρτας και της περιοχής του Αμβρα

κικού γενικότερα. 

Εκτιμάται, λοιπόν, ότι στο ΠΕ.Π.Α. προβλέπονται με 

σχετική επάρκεια οι απαραίτητοι πόροι για την έναρξη της αυ

τόνομης και ουσιαστικής ανάπτυξης της περιοχής του Αμβρακι-
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κού. Πρέπει μάλιστα να συνεκτιμηθεί ότι μία σημαντική πηγή 

πρόσθετης χρηματοδότησης θα προκύψει από την εφαρμογή των 

Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων. 

Από την εξέταση τέλος της κατανομής των πιστώσεων, για 

το σύνολο των βασικών αναπτυξιακών έργων που προβλέπονται στο 

Πρόγραμμα για την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού, προκύπτει 

ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, σε σύγκριση με το σύνολο της 

χώρας, στη βελτίωση της γεωργικής υποδομής καθώς και στην 

ανάπτυξη της γεωργικής βιομηχανίας, επιλογή η οποία σε κάποιο 

βαθμό είναι δικαιολογημένη, λόγω του σημαντικού βάρους και 

ρόλου του πρωτογενούς τομέα στην παραγωγική διάρθρωση της πε

ριοχής. 
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3. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παραθέτουμε καταρχήν λίγα, συγκεντρωτικά και γενικά, 

δημογραφικά δεδομένα για την περιοχή: 

1. Στη ΙΟετία 1971-1981, στους νομούς 'Αρτας και Πρέ

βεζας παρατηρείται αντιστροφή του ρυθμού μείωσης του πληθυ

σμού, σε σχέση με τη ΙΟετία 1961-1971. Αντίθετα για την Αιτω

λοακαρνανία υπήρξε πληθυσμιακή μείωση και στις δύο ΙΟετίες, 

όπως επίσης και στους τρεις νομούς αθροιστικά (-5% και -2,3% 

αντίστοιχα για τις δύο ΙΟετίες). 

2. Το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα (εσωτερική και εξω

τερική μετανάστευση) της ΙΟετίας 1961-1971, ανακόπηκε τη 

ΙΟετία 1971-1981. Συνεχίζεται όμως κάποια εσωτερική αναδιάτα

ξη του πληθυσμού από τις ορεινές κοινότητες στα πεδινά, κυρί

ως γύρω από τα αστικά κέντρα των νομών. Επιπρόσθετα παρατη

ρείται κάποια τάση παλιννόστησης. 

3. Η δομή της πυραμίδας των ηλικιών παρουσίασε σαφή 

επιδείνωση κατά τη ΙΟετία 1971-1981 και στους τρεις νομούς. 

Παρατηρήθηκε τόσο συρρίκνωση του παιδικού πληθυσμού, όσο και 

αύξηση του δείκτη γηρασμού. 

4. Η περιοχή των τριών νομών εμφανίζει από τις χαμηλό

τερες πληθυσμιακές πυκνότητες και από τους χαμηλότερους βαθ

μούς αστικοποίησης σε όλο τον εθνικό χώρο. Αν και στη ΙΟετία 

1971-1981 καταγράφτηκε κάποια αύξηση του βαθμού αστικοποίη

σης, αυτό έγινε σε βάρος του ημιαστικού πληθυσμού. 

5. Ειδικότερα στην άμεση περιοχή του Αμβρακικού, τα 
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δημογραφικά δεδομένα και οι εξελίξεις εμφανίζονται περισσότε

ρο ευνοϊκά, πράγμα που οφείλεται στην εσωτερική/ενδοπεριφε

ρειακή αναδιανομή του πληθυσμού. 

Θα παραθέσουμε τώρα τα βασικά χαρακτηριστικά της αγο

ράς εργασίας: 

1. Η σύνθεση της απασχόλησης χαρακτηρίζεται από την 

κυριαρχία του πρωτογενή τομέα. 

2. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι υπάρχει μία σχετική ομοι

ογένεια του περιφερειακού εργατικού δυναμικού σε σχέση: α) με 

το χαμηλό ποσοστό ειδικευμένων, β) την κυριαρχία των κλάδων 

έντασης ανειδίκευτης ή ημιειδικευμένης εργασίας, γ) την απα

σχόληση του γυναικείου εργατικού δυναμικού και δ) την κατανο

μή των ηλικιών. 

3. Οξύ πρόβλημα ανοικτής ανεργίας δεν υπάρχει στην πε

ριοχή. Σαφώς εντονότερο πάντως είναι το πρόβλημα στις μικρές 

ηλικίες και κυρίως σε νέους-νέες που έχουν αποφοιτήσει από τη 

μέση εκπαίδευση ή από επαγγελματικές σχολές. Αντίθετα σημα

ντική φαίνεται ότι είναι η συγκεκαλυμένη ανεργία, παρ' όλο 

που δεν υπάρχουν ποσοτικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, η υποαπα

σχόληση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ εκτεταμένη. Συγκεκρι

μένα, υπάρχουν μετρήσεις που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσο

στό εργαζομένων κάνει λιγότερα από 140 ημερομίσθια το χρόνο. 

4. Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό σε ανει

δίκευτες και ημιειδικευμένες εργασίες. Επίσης υπάρχει επαρκές 

εξειδικευμένο δυναμικό στους περισσότερους παραδοσιακούς κλά

δους. 

5. Σημαντική, επιπρόσθετα, μπορεί να αποδειχθεί η πα

λιννόστηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από το εξωτε

ρικό. 
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6. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι στην περιοχή 

μελέτης υπάρχει μία ιδιότυπη και αρκετά ελαστική αγορά εργα

σίας. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις, τέλος, σε συνδυασμό με την 

πρόβλεψη, ότι η εκμηχάνιση και ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας 

θα απελευθερώσουν εργατικό δυναμικό, οδηγούν στην εκτίμηση 

ότι η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ένα είδος αυτάρκειας 

σε εργατικό δυναμικό, που μπορεί να στηρίξει, μεσοπρόθεσμα 

τουλάχιστον, τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η πιο πάνω διαπίστωση βέβαια, με κανένα τρόπο δεν ση

μαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν σύντονες προσπάθειες, για να 

αντιστραφούν οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις που διαγρά

φονται στην περιοχή. 
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Α. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Η απρόσκοπτη ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Πρέβε

ζας εμποδίστηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω εμπλοκής στο 

θέμα της ομαλής ηλεκτροδότησης της, ύστερα από αίτημα της 

ΕΤΒΑ για επαναδιαπραγμάτευση της γενικής συμφωνίας που είχε 

υπογράψει με τη ΔΕΗ, σχετικά με τους όρους συγχρηματοδότησης 

της κατασκευής υποσταθμών μέσα στη BITTE (δηλαδή δάνειο της 

ΕΤΒΑ προς τη ΑΕΗ και εξόφληση εκ μέρους της ΔΕΗ κατά τον λόγο 

της πραγματοποιηθείσας προς την προβλεφθείσα ζήτηση ισχύος 

μέσα σε 10 χρόνια). Το αίτημα της ΕΤΒΑ βασίστηκε σε αναθεώρη

ση των αρχικών εκτιμήσεων της για την εξέλιξη της ζήτησης 

ισχύος, που είχε ως αποτέλεσμα να επανεκτιμήσει ως ασύμφορη 

τ
Π χρηματοδότηση υποσταθμού μέσα στη BITTE με τους όρους της 

γενικής συμφωνίας. 

Προφανής συνέπεια αυτής της εμπλοκής υπήρξε η απαράδε

κτη καθυστέρηση, για μακρύ διάστημα, της ηλεκτροδότησης βιο

μηχανιών οι οποίες είχαν υπαχθεί στη BITTE (σε μερικές μάλιστα 

περιπτώσεις είχαν κατασκευαστεί οι εγκαταστάσεις και είχε πα

ραγγελθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός). Η καθυστέρηση αυτή δι

αρκεί μέχρι σήμερα, με μεγάλες οπωσδήποτε συνέπειες στην ίδια 

την ανάπτυξη της BITTE. 

Προκειμένου να δοθεί ταχεία και ορθή λύση στο πρόβλημα 

αυτό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με την υπ' αριθμόν ΔΚ 

15261 της 19-8-1986 απόφαση του, συνέστησε ομάδα εργασίας η 

οποία αποτελείτο από εκπροσώπους της ΔΕΗ, της ΕΤΒΑ και του 
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ΚΕΠΕ. 

Από την αρχή της δύσκολης αυτής διαδικασίας (ανταλλα

γής γνωμών και διαπραγμάτευσης), το ΚΕΠΕ σταθερά και απα

ρέγκλιτα διαφώνησε με προτάσεις που είχαν μερικό και εμβαλω-

ματικό χαρακτήρα, οι οποίες θα έδιναν βραχυπρόθεσμη λύση στο 

πρόβλημα και θα στηρίζονταν, κυρίως, σε μία επιλεκτική επιλο

γή βιομηχανιών για ένταξη στη ΒΙΠΕ, με αποκλεισμό των περισ

σότερο ενεργοβόρων. 

Αντιθέτως το ΚΕΠΕ υποστήριξε σταθερά τη λύση εκείνη η 

οποία θα εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας και 

ανάπτυξης της ΒΙΠΕ, λύση η οποία έγινε αποδεκτή από την ομάδα 

εργασίας και προτάθηκε ως κοινή εισήγηση στο ΥΠΕΘΟ. 

Συγκεκριμένα η προταθείσα λύση προβλέπει την κατασκευή 

Υποσταθμού μέσα στη ΒΙΠΕ, με πρόβλεψη ισχύος 12 MW, ενώ ταυ

τόχρονα εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης και χαμηλού κόστους 

επέκτασης σε περίπτωση εξάντλησης αυτής της ισχύος. Παράλληλα 

η λύση αυτή εισηγείται ένα σχήμα, στην ουσία συγχρηματοδότη-

σης, από την ΕΤΒΑ και τη ΔΕΗ, καθώς επίσης και μία μικρή συμ

βολή από τον Δημόσιο Προϋπολογισμό. 

Η πρόκριση της λύσης αυτής βασίστηκε στις παρακάτω 

διαπιστώσεις: 

α. Υπάρχει ένας, όχι αμελητέος, δυναμισμός στη μεταποιητική 

δραστηριότητα της περιοχής όπως προκύπτει από: 

τη συγκριτική εξέταση των στοιχείων των απογραφών 

της βιομηχανίας, ανάμεσα στα έτη 1978 και 1984, 

τα στοιχεία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον 

Ν. 1262/82, 

την υπάρχουσα ζήτηση από βιομηχανίες για ένταξη στη 

BITTE. 
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β. Δίνεται οριστική λύση για πολλές δεκαετίες στο πρόβλημα 

της ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, 

γ. Αντιστρόφως οποιαδήποτε πολιτική αποκλεισμού ενεργοβόρων 

βιομηχανιών από τη BITTE, από τη μία πλευρά θα είχε ως 

αποτέλεσμα να εμποδίσει μετεγκατάσταση ρυπογόνων βιομη

χανιών, ενώ από την άλλη θα επιδρούσε αρνητικά στο γενι

κό αναπτυξιακό κλίμα της περιοχής, 

δ. Σε κάθε περίπτωση πάντως έγινε αποδεκτό από όλους τους 

φορείς που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας (και από την 

ΕΤΒΑ, φυσικά, η οποία είναι η περισσότερο αρμόδια να κά

νει προβλέψεις για το θέμα αυτό), ότι ύφος ισχύος 12 MW 

αποτελεί ρεαλιστική εκτίμηση, με την προϋπόθεση ότι θα 

αφεθεί ελεύθερη η ανάπτυξη της ΒΙΠΕ και ότι θα γίνει σω

στή διαχείριση, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί με ταχείς 

ρυθμούς η άμεση ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών 

έργων (κυρίως ο βιολογικός καθαρισμός και ο αγωγός ομ-

βρίων υδάτων). 

Τέλος η οριστική απόφαση του ΥΠΕΘΟ θα σημάνει αυτόχρη

μα και την αποκατάσταση της άμεσης ηλεκτροδότησης οποιασδήπο

τε βιομηχανίας είχε ζητήσει ή θα ζητήσει ενέργεια, από το 

υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ, μέχρι την ολοκλήρωση του Υποσταθμού 

(περίπου 3 χρόνια). 

Υ.Γ. Ήδη το θέμα έχει λυθεί με συμφωνία της ΔΕΗ με την ΕΤΒΑ, 
μέσα στα πιο πάνω πλαίσια. 
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5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

5.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Προγραμματικής Σύμβασης, οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι συνεταιριστικές οργανώ

σεις και τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια που συμμε

τέχουν στην Π.Σ., καθώς και η ΑΤΕ, η ΕΤΒΑ και ενδεχομένως το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να συστήσουν εταιρεία ανάπτυξης του Αμβρακικού, που θα λει

τουργεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 1416/84 

(θα είναι δηλαδή κοινοτικοσυνεταιριστική επιχείρηση) και θα 

έχει τον διακριτικό τίτλο ΕΤΑΝΑΜ. Σκοπός της εταιρείας, κατά 

το άρθρο 2 § 2β, θα είναι η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελε

τών για τοπικές παραγωγικές επενδύσεις, η τεχνική-επιστημονι-

κή υποστήριξη παραγωγικών μονάδων της περιοχής, η υποβοήθηση 

της οργάνωσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού τους, η ανά

ληψη εμπορικής δραστηριότητας για την προμήθεια πρώτων υλών 

και την προώθηση πωλήσεων των μονάδων αυτών, καθώς και άλλες 

συναφείς δραστηριότητες. 

Προϋπόθεση για την ίδρυση της εταιρείας αποτελεί, κατά 

το άρθρο 9, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας 

που να δείχνει την οικονομική βιωσιμότητα της. Τη σύνταξη της 

μελέτης έχει αναλάβει, με ανάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
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(EETAA). 

Στα πλαίσια αυτά η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να συμ

βάλει στη διευκρίνιση ορισμένων στοιχείων που αφορούν τα κρι

τήρια βιωσιμότητας καθώς και τις πιθανές δραστηριότητες και 

πηγές εσόδων της Εταιρείας. 

5.2. Κριτήρια βιωσιμότητας της ΕΤΑΝΑΜ 

Σκοπός Ιδρυσης της ΕΤΑΝΑΜ είναι η προώθηση της ανάπτυ

ξης της περιοχής με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν με τον οποίο θα 

προχωρούσε από μόνη της. Η προσπάθεια αυτή, βέβαια, έχει ένα 

κόστος, το οποίο θεωρητικά, θα έπρεπε να αποδίδεται από το 

προϊόν της πρόσθετης ανάπτυξης, αλλά στην πράξη, και ιδίως σε 

μικροοικονομικό επίπεδο και σε μεσοχρόνιο διάστημα, είναι δυ

νατόν να μην αποδίδεται. 

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΤΑΝΑΜ, λειτουργώντας σαν ιδιωτική 

επιχείρηση αλλά με κοινωνικούς στόχους, είναι δυνατόν να μην 

μπορεί να καλύψει πλήρως το κόστος της και να χρειάζεται κατά 

ένα μέρος να επιχορηγείται. 

Η ανάγκη αυτή επιχορήγησης δεν πρέπει να θεωρείται ως 

ένδειξη μη βιωσιμότητας, αλλά ως αναγκαιότητα στήριξης με 

κοινωνικούς πόρους των λειτουργιών της που θα έχουν κοινωνικό 

χαρακτήρα. Και πρέπει να υπάρχουν τέτοιες λειτουργίες (κοινω

νικού χαρακτήρα), αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να ιδρυθεί μία 

κοινωνική επιχείρηση: ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων 

και συμβούλων ανάπτυξης υπάρχουν αρκετά, και αν "τα σηκώνει η 

αγορά" θα ιδρυθούν και στην περιοχή, εν καιρώ. 0 λόγος για 

τον οποίον εξετάζεται η ίδρυση της ΕΤΑΝΑΜ είναι ακριβώς για 

να δημιουργήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες ανάπτυξης και για να 
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κάνει προσιτές αυτές τις υπηρεσίες και σε φορείς οι οποίοι 

δεν θα μπορούσαν να τις αγοράσουν από την ιδιωτική αγορά. 

Επομένως, ένα μεγάλο μέρος της αποστολής της ΕΤΑΝΑΜ θα 

είναι η όσο το δυνατόν πλατύτερη διάδοση των γνώσεων και των 

πληροφοριών που θα κατέχει, με σκοπό να δημιουργηθούν ζυμώ

σεις που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη, ανεξάρτητα με το πού θα 

διοχετευθεί το προϊόν αυτής της ανάπτυξης. Μια ιδιωτική επι

χείρηση, αντίθετα, θα φυλάξει τη γνώση της σαν επαγγελματικό 

μυστικό, για να την εμπορεύεται για ίδιο όφελος· και θα δια

δώσει μόνον τόση γενική πληροφόρηση, όση θεωρεί απολύτως ανα-

νκαία για να προκαλέσει την απαραίτητη ροή ζήτησης εξειδικευ

μένων υπηρεσιών προς την ίδια. 

Με αυτή τη διαφορά στόχων και μεθοδολογίας είναι φυσι

κό ότι η ΕΤΑΝΑΜ, αν και τυπικά θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικο

νομικά κριτήρια, ουσιαστικά δεν θα έχει στόχο τη μεγιστοποίη

ση των εσόδων της, αλλά τη μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπη

ρεσιών της και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους της 

περιοχής. Είναι πιθανόν επομένως να μην μπορεί να καλύπτει 

πλήρως το κόστος λειτουργίας της από τις ανταποδοτικές υπηρε

σίες της. 

Με βάση την πιο πάνω συλλογιστική, κριτήριο βιωσιμότη

τας της ΕΤΑΝΑΜ δεν θα πρέπει να είναι μόνο το ιδιωτικοοικονο

μικό, δηλαδή αν θα μπορεί να καλύπτει το κόστος λειτουργίας 

της, αλλά και τα εξής κοινωνικοοικονομικά κριτήρια: 

α. το αν θα μπορεί να προσφέρει τόσες και τέτοιες υπηρεσίες 

προς τους φορείς που θα είναι μέτοχοι ή χορηγοί της, 

ώστε αυτοί να θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να στηρίζουν 

την ύπαρξη της, με το ίδιο κριτήριο με το οποίο Φα απο

φάσιζαν να δημιουργήσουν ένα νομικό τμήμα ή μια τεχνική 
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υπηρεσία που θα κάλυπτε αντίστοιχες ανάγκες τους, 

β. το αν θα μπορέσει πράγματι να προωθήσει την περιφερειακή 

ανάπτυξη, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί από το Κράτος, που 

επιχορηγεί την ίδρυση της, ως μία παραγωγική κοινωνική 

επένδυση. 

Θεωρητικά έχει αναγνωριστεί διεθνώς ο ρόλος που μπο

ρούν να παίξουν στην προώθηση της ανάπτυξης καθυστερημένων 

περιοχών οι λεγόμενοι προωθητικοί φορείς ("development 

agents" ή "agents animateurs") με τη διάδοση πληροφόρησης, 

την τεχνική υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών KOL την αναγνώρι

ση και προώθηση νέων επενδυτικών δυνατοτήτων· γι' αυτό και 

ενισχύεται χρηματοδοτικά από την Κοινότητα η εκπαίδευση και 

απασχόληση τους. Πρακτικά, βέβαια, η αποτελεσματικότητα τους 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η ορ

γάνωση τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να "πλησιά

σουν" τους φορείς τους οποίους προσπαθούν να κινητοποιήσουν, 

καθώς και η υποστήριξη που τους παρέχουν οι δημόσιοι και κοι

νωνικοί φορείς της περιοχής. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η βιωσιμότητα της ΕΤΑΝΑΜ μπο

ρεί να θεμελιωθεί με το να προσδιοριστούν οι λειτουργίες της 

με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η καταρχήν ικανοποίη

ση του Κράτους (υπουργείων και νομαρχιών) και των προβλεπόμε

νων μετόχων της, ότι εφόσον θα επιτελεί αυτές τις λειτουργίες 

με ικανοποιητικό τρόπο, θα αξίζει τον κόπο να τη στηρίζουν. 

Η "ικανοποιητική επιτέλεση", φυσικά, θα εξαρτηθεί από 

τη δραστηριοποίηση της ίδιας της Εταιρείας. Αν κάνει αισθητή 

την παρουσία της με τη συβμολή της στην ανάπτυξη, θα κερδίσει 

την υποστήριξη των φορέων που την ιδρύουν· αν αδρανήσει, θα 

οδηγηθεί στη διάλυση. 
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OL φορείς από τους οποίους δικαιολογείται να αναμένει 

στήριξη η ΕΤΑΝΑΜ είναι: το Κράτος (Κεντρικές Υπηρεσίες), το 

οποίο έχει ενδιαφέρον να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη, 

οι Νομαρχίες, στον βαθμό που η ύπαρξη της μπορεί να δράσει 

διευκολυντικά και επιταχυντικά στη λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών, οι φορείς που θα είναι μέτοχοί της και οι οποίοι 

θα εξυπηρετούνται από τις μη ανταποδοτικού χαρακτήρα λειτουρ

γίες της, και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που θα κάνουν περιστα

σιακά χρήση των υπηρεσιών της σε ανταποδοτική ή μη ανταποδο

τική βάση, και για την εξυπηρέτηση των οποίων κυρίως ιδρύε

ται . 

Ως στήριξη εννοείται τόσο η εφάπαξ ή η σταθερή ετήσια 

επιχορήγηση, όσο και η διάθεση για συνεργασία, η παροχή ανα

γκαίας πληροφόρησης, και, κυρίως, η ανάθεση εργασιών. 

Με δεδομένο ότι η Εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί κυρίως 

σε τομείς καινούργιους για τους οποίους δεν υπάρχει ήδη έτοι

μη αγορά στην περιοχή, είναι φυσικό να προεξοφλείται ότι τα 

πρώτα τρία χρόνια τουλάχιστον η λειτουργία της θα εξασφαλίζε

ται βασικά από επιχορηγήσεις. Σε αυτό το διάστημα, η διοίκηση 

της θα προσπαθήσει να διαγνώσει σε τι είδους εργασίες υπάρχει 

μεγαλύτερο αντικείμενο δραστηριοποίησης για να εξειδικευθεί. 

Ό,τι έσοδα αποκτήσει θα φυλαχθούν ως αποθεματικό για τη μελ

λοντική αυτοδύναμη λειτουργία της ή για την επέκταση των ερ

γασιών της. 

Στο τέλος των τριών χρόνων θα πρέπει να γίνει ένας 

απολογισμός της δραστηριότητας της, και η Γενική της Συνέλευ

ση, σε συνεργασία με την Κοινή Επιτροπή Φορέων Αμβρακικού που 

αποτελεί το Εποπτικό της Συμβούλιο, θα δώσουν κατεύθυνση αν 

θα πρέπει να εντείνει την δραστηριότητα της στις ανταποδοτι-
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κές ή στις μη ανταποδοτικές λειτουργίες, ανάλογα με το τι θα 

θεωρηθεί κοινωνικά πιο χρήσιμο. 

Με βάση τις μέχρι τώρα κατευθύνσεις του Προγράμματος 

Αμβρακικού φαίνεται ότι οι κύριοι τομείς στους οποίους θα 

πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της και να αποκτήσει εξει

δίκευση είναι: οι υδατοκαλλιέργειες, ο οικολογικός και ο επι

στημονικός τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος (δια

χείριση υγροβιότοπων, διαχείριση-επεξεργασία λυμάτων, βιολο

γικές καλλιέργειες). Και αυτό διότι γι' αυτές τις δραστηριό

τητες που αποτελούν και τους κλάδους αιχμής του Προγράμματος, 

δεν υπάρχουν ακόμη στην περιοχή φορείς που να έχουν σημαντική 

εμπειρία για να καθοδηγήσουν εκείνους που θα θελήσουν να ανα

λάβουν πρωτοβουλίες. Φυσικά δεν αποκλείεται κανένας άλλος το

μέας δραστηριοποίησης. 

Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότη

τες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της ΕΤΑΝΑΜ 

και οι οποίες θα μπορούσαν να προσπορίσουν έσοδα ή να δικαιο

λογήσουν επιχορηγήσεις. 

5.3. Δραστηριότητες της ΕΤΑΝΑΜ 

5.3.1. Ανταποδοτικές δραστηριότητες 

Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για επενδύσεις στα 

αντικείμενα στα οποία θα ειδικευθεί (υδατοκαλλιέργειας, 

οικολογίας, διαχείρισης αποβλήτων κτλ.). 

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημόσια 

και ιδιωτικά έργα στην περιοχή. 

Έρευνα αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων. 
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Σχεδιασμός προβολής και προώθησης προϊόντων. 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικοοικονομικής καθοδήγησης και ορ

γάνωσης σε μονάδες στις οποίες έχει εξειδίκευση (ιχθυο-

τροφικές, οικοτουριστικές, διαχείρισης οικολογικών πάρ

κων κ. ά. ) . 

Μελέτη έργων δημόσιου χαρακτήρα στα αντικείμενα στα 

οποία θα εξειδικευτούν (π.χ. βελτιωτικά ιχθυοτροφείων, 

διαχείρισης λυμάτων κτλ.). 

Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για λογαριασμό ενδια

φερόμενων φορέων. 

Οργάνωση εκθέσεων-εορτών για την προβολή τοπικών προϊό

ντων, για λογαριασμό οργανώσεων των παραγωγών ή άλλων 

φορέων. 

Συμμετοχή σε επενδυτικές πρωτοβουλίες στις οποίες μπορεί 

να παρέχει τεχνική καθοδήγηση. 

Ανάληψη της προμήθειας εισροών ή της διακίνησης προϊό

ντων μικρών μονάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα να καθε-

τοποιήσουν τη δραστηριότητα τους. 

Κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων για κοινότητες και 

αναπτυξιακούς συνδέσμους. 

Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και σύνταξη προκαταρ

κτικών εκθέσεων για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

2. Μη ανταποδοτικές δραστηριότητες 

2.1. Δημόσιου ενδιαφέροντος 

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης και ενεργός συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Φορέ

ων Αμβρακικού. 
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Κινητοποίηση των φορέων της Προγραμματικής Σύμβασης για 

ταχύτερη προώθηση των έργων και μέτρων που προβλέπονται 

σε αυτήν. 

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοί

κηση για κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων επενδύσεων 

που θα προωθούν τα μακροχρονιότερα προγράμματα. 

Κατάρτιση σε συνεργασία με κεντρικούς φορείς και με το 

ΚΕΠΕ μεσοχρόνιων προγραμμάτων για την ανάπτυξη της περι

οχής. Τα προγράμματα αυτά θα αποτελούν τη βάση για τις 

ανανεώσεις ανά 5ετία της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Διερεύνηση νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή 

και προώθηση τους. 

Επεξεργασία και προώθηση ειδικών προγραμματικών συμβάσε

ων για επιμέρους προγράμματα. 

Παρακολούθηση και αξιοποίηση του συστήματος μόνιμης πα

ρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων για κινητοποίηση 

μηχανισμών προστασίας περιβάλλοντος. 

Παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή και 

εξασφάλιση, μέσω κυρίως τεχνικής βοήθειας, της εφαρμογής 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Προώθηση της περιοχής ως επιστημονικού κέντρου μελετών 

ορνιθοπανίδας. 

Μέριμνα για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώ

σεων για όλα τα σημαντικά έργα που θα γίνονται στην πε

ριοχή, και αξιοποίηση της πείρας που θα έχει από την πε

ριοχή για συμμετοχή ή αξιολόγηση αυτών των μελετών. 

Παρακολούθηση της οικιστικής ανάπτυξης και κινητοποίηση 

μηχανισμών για την εκπόνηση χωροταξικών-οικιστικών μελε

τών. 
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Όλες αυτές και άλλες παρόμοιες λειτουργίες είναι δημό

σιου ενδιαφέροντος και κανονικά θα έπρεπε να εκτελούνται από 

τις Νομαρχίες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Στο μέτρο 

που ένας πιο ευέλικτος φορέας μπορεί να τις προωθήσει γρηγο

ρότερα εις όφελος της περιοχής, δικαιολογείται να επιχορηγεί

ται από το Δημόσιο. 

5.3.2.2. Ενδιαφέροντος τοπικών φορέων 

Παροχή συμβουλών, πληροφόρησης για αναπτυξιακά θέματα. 

Ενημέρωση για όλα τα συμβαίνοντα στην περιοχή που έχουν 

γενικό ενδιαφέρον. 

Διαμεσολάβηση προς άλλους φορείς για προώθηση αναπτυξια

κών τους πρωτοβουλιών. 

Διοργάνωση ενημερωτικών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων για 

θέματα ανάπτυξης ή προστασίας περιβάλλοντος. 

Μέριμνα για τον συντονισμό των διαφόρων αναπτυξιακών 

σχεδίων, ώστε να μην προωθούνται αλληλοσυγκρουόμενες 

πρωτοβουλίες. 

5.3.3. Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες που θα είναι κατά 

παραγγελίαν, θα μπορούσε η Εταιρεία να αναπτύξει δικές της 

πρωτοβουλίες, διερευνώντας διάφορες αναπτυξιακές δυνατότητες 

και προσπαθώντας να τις προωθήσει. Στην περίπτωση που θα 

υπάρξουν φορείς που θα ενδιαφερθούν να τις υλοποιήσουν, η 

Εταιρεία θα μπορεί να έχει έσοδα είτε από επιχειρηματική συμ

μετοχή, είτε από τεχνική ή οργανωτική καθοδήγηση αυτών των 
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φορέων. 

Ως τέτοιες δυνατότητες που θα μπορούσαν σε πρώτη φάση 

να προωθηθούν αναφέρονται ενδεικτικά οι πιο κάτω, κατά κυρί

ους τομείς δραστηριοποίησης. 

5.3.3.1. Τομέας αλιευτικής ανάπτυξης 

Μελέτες εντατικοποίησης ιχθυοκαλλιέργειας σε μεμονωμένα 

ιχθυοτροφεία για λογαριασμό συνεταιρισμών. 

Μελέτες για εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκλωβών σε επιλεγμέ

νες θέσεις του κόλπου με την προοπτική της δημιουργίας 

του ιχθυογεννητικού σταθμού, για λογαριασμό ιδιωτών. 

Μελέτες για τις διερευνητικές μονάδες καλλιέργειας 

οστράκων και γαρίδας που έχει αναλάβει να δημιουργήσει η 

Διεύθυνση Αλιείας. 

Μελέτες της δυνατότητας παραγωγής πλαγκτού σε επιλεγμέ

νους χώρους, με φυσικές διαδικασίες, που θα χρησιμεύει 

ως ιχθυοτροφή κατά τα πρώτα στάδια της ιχθυοκαλλιέργει

ας. 

Διερεύνηση της αγοράς μυδιών και της δυνατότητας επέκτα

σης της μυδοκαλλιέργειας. Μελέτη σταθμού εξυγίανσης κα

θαρισμού και εμπορίας οστράκων. Διερεύνηση της δυνατότη

τας παραγωγής διατηρημένου προϊόντος. 

Μελέτη προώθησης της πέστροφας, νωπής και μεταποιημένης, 

σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Πεστροφοτρόφων Ηπεί

ρου. 

Προώθηση της εκτροφής χελιών για εξαγωγές. Είναι μία 

αγορά που έχει απορροφητικότητα, αλλά πρέπει να επιτευ

χθεί ελεγχόμενη παραγωγή σε ανταγωνιστικό κόστος. 
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Διεύρυνση της αγοράς κυπρίνου. Η πεδιάδα της Άρτας έχει 

μεγάλες εκτάσεις όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί η κυπρι-

νοκαλλιέργεια, αλλά η αγορά του κυπρίνου είναι πολύ πε

ριορισμένη. 

5.3.3.2. Τομέας τουριστικής ανάπτυξης 

Μελέτη της λειτουργίας των οδικών σταθμών Πρέβεζας, Άρ

τας, Αμφιλοχίας, Βουλκαριάς, που έχει αναλάβει να κατα

σκευάσει ο EOT. 

Μελέτη τουριστικής αξιοποίησης βυζαντινών μνημείων και 

μεσαιωνικών κάστρων της περιοχής. 

Μελέτη οικοτουριστικού προγράμματος στους βιότοπους της 

περιοχής και σε άλλους χώρους με οικολογικό ενδιαφέρον. 

Μελέτη οργάνωσης οικολογικών πάρκων ως δημοτικών επιχει

ρήσεων. 

Μελέτη προγράμματος αγροτικού τουρισμού στον κάμπο της 

Άρτας. 

Μελέτη προγράμματος κρουαζιέρων στον Αμβρακικό (Πρέβεζα-

Βόνιτσα-Αμφιλοχία-Μενίδι-Κορωνησία-Πρέβεζα) για δημοτική 

ή ιδιωτική επιχείρηση. 

Μελέτη προγράμματος τουριστικής προβολής περιοχής Αμβρα

κικού σε συνεργασία με EOT. 

5.3.3.3. Τομέας προστασίας περιβάλλοντος 

Μελέτη οργάνωσης των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας 

των υδάτων για λογαριασμό του ΥΧΟΠ. 

Μελέτη επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων για παραγωγικές 
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μονάδες. 

Πρόγραμμα διαχείρισης υγροβιότοπων. 

Αυτές και άλλες τέτοιου είδους μελέτες θα μπορούσαν να 

ανατίθενται με αμοιβή από τους ενδιαφερόμενους φορείς (ιδιώ

τες, συνεταιρισμούς, Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιο). Αυτό προϋ

ποθέτει από την πλευρά της ΕΤΑΝΑΜ εξειδίκευση και εξασφάλιση 

των απαραίτητων πτυχίων για την ανταγωνιστική λειτουργία της 

μέσα στην αγορά των μελετητικών γραφείων. 

Επίσης, αυτό συνεπάγεται την ανάθεση μελετών με τον 

ρυθμό που οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να τις χρηματοδο

τούν ή να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση γι' αυτές, όπως θα γινό

ταν με ένα οποιοδήποτε μελετητικό γραφείο. 

Αν όμως αυτές οι μελέτες γίνονταν δωρεάν για τους εν

διαφερομένους, τουλάχιστον σε επίπεδο προκαταρκτικής έκθεσης 

ή προμελέτης - έναντι της επιδότησης την οποία η ΕΤΑΝΑΜ θα 

λαμβάνει από τα συλλογικά όργανα αυτών των φορέων (Ε.Γ.Σ., 

Επιμελητήρια, Δήμους, Αναπτυξιακούς Συνδέσμους κτλ.) - τότε ο 

ρυθμός ανάθεσης θα ήταν πολύ ταχύτερος, μεγαλύτερος ίσως από 

τη δυναμικότητα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. 

της ΕΤΑΝΑΜ θα έπρεπε να κρίνει τη σπουδαιότητα και τη σειρά 

προτεραιότητας αυτών των μελετών. 

Αυτός ο τρόπος οργάνωσης θα έφερνε την ΕΤΑΝΑΜ κοντύτε

ρα προς ένα δημόσιο αναπτυξιακό οργανισμό παρά προς μία ιδιω

τική μελετητική εταιρεία, με τη διαφορά ότι την ευθύνη για τη 

χρηματοδότηση του δεν θα είχε μόνο το Δημόσιο αλλά και οι άλ

λοι φορείς που ωφελούνται από αυτήν. 

Υ.Γ. Ήδη η ΕΤΑΝΑΜ ιδρύθηκε και λειτουργεί. 
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1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1.1. Βιολογικά-Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδίδουν στην περιοχή 

του Αμβρακικού τον χαρακτήρα του ιδανικού υποστρώματος για 

την εφαρμογή και ανάπτυξη πρότυπων για την Ελλάδα μεθόδων 

υδατοκαλλιέργειας και ενγένει διαχείρισης των υδροβιοτόπων, 

είναι : 

Η ύπαρξη του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών (υφάλμυρα 

οικοσυστήματα), όπου απαιτείται η εφαρμογή σύγχρονων με

θόδων διαχείρισης (εκτατική καλλιέργεια). 

Η ύπαρξη λιμνοθαλασσών μικρής έκτασης που επιτρέπει τον 

σχεδιασμό και τον πειραματισμό πάνω σε πρότυπα μοντέλα 

διαχείρισης υφάλμυρων οικοσυστημάτων (ημιεντατική καλλι

έργεια), καθώς και την εφαρμογή της μεθόδου των περί

κλειστων για την εκτροφή της γαρίδας (Penaeus kerathu-

rus, ο γόνος της οποίας υπάρχει στον κόλπο του Αμβρακι

κού, και Penaeus japonicus της οποίας . επιτυγχάνεται η 

τεχνητή αναπαραγωγή). 

Οι ανεκμετάλλευτες εκτάσεις των αλιπέδων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση δεξαμενών εκτροφής 

ψαριών σε ημιεντατική ή εντατική μορφή. 

Τα άφθονα αλμυρά, υφάλμυρα και γλυκά νερά που επιτρέπουν 

την εκτροφή ευρυάλων και μη ψαριών, καθώς και άλλων, 
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εμπορικά εκμεταλλεύσιμων, υδρόβιων ειδών. 

Η ύπαρξη αρτεσιανών νερών, σταθερής θερμοκρασίας 18<>C 

που ευνοεί την εκτροφή του χελιού σε δεξαμενές. 0 "γό

νος" του χελιού βρίσκεται εύκολα στα νερά του Αχέροντα, 

του Λούρου και του Αράχθου, καθώς και στα αρδευτικά-

αποστραγγιστικά κανάλια της περιοχής, στην περίοδο της 

ανόδου του. 

Εξάλλου, ο ίδιος ο κόλπος, με τις καλές κλιματολογικές 

συνθήκες, τα πλούσια σε φυτοπλανγκτό νερά, και τις απάνεμες 

περιοχές με καλή ανταλλαγή νερού και τα αναγκαία βάθη, δημι

ουργεί καταρχήν κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση μονά

δων ιχθυοκλωβών και οστρακοκαλλιέργειας. Ειδικά δε για τα μύ

δια υπάρχει αφθονία γόνου στα νερά του Αμβρακικού. 

Επομένως, ο συνδυασμός των καλών περιβαλλοντικών συν

θηκών, της ποικιλίας των υγροβιότοπων και της ύπαρξης του γό

νου των εκτρεφόμενων με τη σύγχρονη τεχνολογία ειδών, είναι η 

καλύτερη συνηγορία για την προώθηση της εντατικής ιχθυοκομι-

κής ανάπτυξης της περιοχής. 

1.2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Σήμερα, στις κοινότητας του Αμβρακικού, απασχολούνται 

382 άτομα στη διαχείριση των λιμνοθαλασσών, ενώ 500 άτομα 

δουλεύουν στην παράκτια αλιεία. 

Παρ' όλα αυτά το κατά κεφαλήν εισόδημα από την αλιευ

τική απασχόληση του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλό, ιδίως στα 

μέλη των συνεταιρισμών που διαχειρίζονται τις λιμνοθάλασσες. 

Η παραγωγή ειδικά των δύο μεγάλων λιμνοθαλασσών (Τσουκαλιό-

Ροδιά), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις 
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άλλες λιμνοθάλασσες της Μεσογείου (Π = 5-8 χλγ./στρέμμα). 

Επομένως ο πληθυσμός του Αμβρακικού, που είναι ήδη 

εξοικειωμένος με την αλιεία, έχει κάθε δικαίωμα να επιζητεί 

τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων σήμερα αλιευτικών και ιχθυ-

οκομικών μεθόδων, με σκοπό να αυξήσει την αλιευτική παραγωγή 

των υδροβιοτόπων και να βελτιώσει τις συνθήκες δουλειάς του. 
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2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

2.1. Γενικά 

Η αλιευτική παραγωγή της περιοχής Αμβρακικού έχει μει

ωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε και στο σύνολο των ελ

ληνικών υδάτων. 

Η πτώση αυτή αποδίδεται, εκτός από τα γενικά προβλήμα

τα που αντιμετωπίζει η ελληνική αλιεία όπως η αύξηση κόστους 

παραγωγής (π.χ. καύσιμα), και η ελλιπής εφαρμογή των κανόνων 

ορθολογικής αλιείας, και σε εξειδικευμένα για την περιοχή αί

τια όπως: 

η εφαρμογή πεπαλαιωμένων μεθόδων εξαλίευσης που, σε συν

δυασμό με τις διάφορες ανθρωπογενείς επεμβάσεις στα υδά

τινα οικοσυστήματα της περιοχής, έχουν μειώσει σημαντικά 

την απόδοση τους σε αλιευτικά προϊόντα, 

το χαμηλό ποσοστό βιωσιμότητας του γόνου των ψαριών, εί

τε λόγω της παράνομης εξαλίευσής του, είτε λόγω των δια

φόρων τεχνικών επεμβάσεων που δημιουργούν προβλήματα 

στην πρόσβαση του στα φυσικά του καταφύγια (υφάλμυρα νε

ρά), 

η μεγάλη ηλικία σημαντικού αριθμού των ψαράδων και η άρ

νηση των νέων να ασχοληθούν με το επάγγελμα αυτό κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες διαχείρισης και απόδοσης. 
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2.2. Παράκτια αλιεία 

2.2.1. Διάθεση αλιευτικών προϊόντων - Υποδομή 

Η αλιευτική παραγωγή διατίθεται απευθείας στους ιχθυ-

εμπόρους ή σε καταστήματα λιανικής πώλησης. 0 σταθμός συγκέν

τρωσης των αλιευμάτων και συντήρησης των σκαφών βρίσκεται στο 

λιμάνι της Πρέβεζας. Επίσης στην περιοχή Αμβρακικού λειτουρ

γούν 2 μικρά παγοποιεία - στην Πρέβεζα και στην Άρτα - η πα

ραγωγή των οποίων καλύπτει τις σημερινές ανάγκες των ψαράδων 

και των ιχθυεμπόρων σε πάγο. 

2.2.2. Παραγωγή 

Συμφωνά με τα στοιχεία των Εποπτειών Αλιείας, ο αλιευ

τικός στόλος της περιοχής Αμβρακικού αποτελείται από: 

350 ψαρόβαρκες 

120 αλιευτικά σκάφη με ιπποδύναμη μικρότερη των 19 HP 

20 " " " μεγαλύτερη των 19 HP. 

Αριθμός ψαράδων: 300 επαγγελματίες και 200 ερασιτέχνες. 

Η συνολική αλιευτική παραγωγή του κόλπου έχει μειωθεί 

δραματικά την τελευταία 20ετία (μείωση κατά 50%). Η σημερινή 

παραγωγή κυμαίνεται γύρω στους 480-500 τόνους/χρόνο και κατα

νέμεται όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Αλιευτική παραγωγή στον ανοιχτό κόλπο του Αμβρακικού 

Είδος Παραγωγή (σε τόνους) 

Γλώσσες, λαβράκια, τσιπούρες 

Κεφαλόπουλα 

Μπακαλιάροι, σκυλόψαρα 

Χέλια 

Κολιοί, σαρδέλες κ.ά. αφρόψαρα 

Κεφαλόποδα 

Γαρίδες 

Μύδια 

Αχιβάδες 

23,0 

17,0 

13,0 

24,0 

380,0 

14,0 

1,5 

1,0 

0,5 

(Στοιχεία Υπ. Γεωργίας, μελέτη για τον Κ.ΕΟΚ 355/1977). 

2.3. Λιμνοθάλασσες Αμβρακικού 

2.3.1. Γενικά 

Οι λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού βρίσκονται στο ΝΔ. 

τμήμα του νομού Άρτας και στο ΝΑ. τμήμα του νομού Πρεβέζης 

και καταλαμβάνουν το Β. και ΒΔ. τμήμα του Αμβρακικού Κόλπου. 

Περικλείονται δε από τα στίγματα: 
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ΓΜ 20ο44' - 21ο07' 

ΓΠ 38ο57' - 39Ο07' 

Σχηματίστηκαν από τις προσχώσεις των ποταμών Αράχθου 

και Βωβού που εκβάλλουν δυτικά του όρμου Κοπραίνης, και του 

Λούρου που εκβάλλει στη Δ. πλευρά του όρμου Σαλαώρας. Μόνο η 

λιμνοθάλασσα της ΠωγωνΙτσας αποτελεί μια ανεξάρτητη φυσική 

κλειστή λεκάνη κοντά στην κοινότητα Αγίου Θωμά, στην Πρέβεζα. 

Τα υφάλμυρα αυτά οικοσυστήματα καταλαμβάνουν συνολική έκταση 

62.370 στρεμμάτων και το μέσο βάθος τους δεν υπερβαίνει το 

1,5 μέτρο, ενώ στα όρια τους επικρατούν αλλού υπεράλμυρες 

(π.χ. Λογαρού, Άγριλος) και αλλού υφάλμυρες συνθήκες (π.χ. 

Ροδιά, Κόφτρα). 

Το χαμηλό ύφος της παλίρροιας και τα μικρά βάθη δεν 

ευνοούν την καλή ανανέωση των νερών, με αποτέλεσμα να δημι

ουργούνται με την παραμικρή τεχνική επέμβαση, σοβαρά προβλή

ματα στην κίνηση των νερών. 

Παρ' όλα αυτά η παραγωγικότητα των μικρών λιμνοθαλασ

σών είναι υψηλή για τα μεσογειακά δεδομένα. Αλιεύονται κυρίως 

τα είδη: 

Χέλι (Anguilla anguilla) 

Τσιπούρα (Sparus auratus) 

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 

Κέφαλοι (Mugil sp.) 

Γλώσσα (Solea solea) 

Γαρίδες (Penaeus kerathurus). 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται η κατανομή των λιμνοθαλασσών 

και της παραγωγής τους ανά νομό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Στοιχεία των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού 

Λιμνοθάλασσα Έκταση 
(στρ.) 

Μέση απόδοση 
(χλγ./στρ.) 

Συνολική 
παραγωγή 

(τόν./χρόνο) 

Ν. Άρτας 

Ροδιά-Τσουκαλιό 28.300 
Λογαρού 25.300 

Κόφτρα-Παλιομπούκα 1.625 
Άγριλος 1.500 
Σακουλέτσι 375 

5-8 
7-9,5 

12 
6-10 

6,2 

168 
189,Α 
20 

10-15 
2 

Ν.Πρέβεζας 

Μάζωμα 
Τσοπέλι 
Πωγωνίτσα 
Βαθύ 

.820 

.000 

450 
280 

22 
23 

11-15,5 
10,7 

40 
25 
5-7 
3 

Ν.Αιτωλοακαρνανίας 

Ρούγα 
Μυρτάρι 
Κοκκάλα 

Λίμνη Βουλκαριά 

575 
625 
300 

10.800 

3,7 
4,0 
-

1 

2,1 
2,53 
-

10 

Σύνολο αλιευτικής 
παραγωγής 480 τόν./χρόνο 

Τις λιμνοθάλασσες αυτές διαχειρίζονται πέντε συνεται

ρισμοί: 
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Αλιευτικός Συν/σμός Ανέζας (άτομα 150): Τσουκαλιό 

Αλιευτικός Συν/σμός Κορωνησίας-Καλογερικού (άτομα 150): 

Λογαρού" 

Αλιευτικός Συν/σμός Νεοχωρίου (άτομα 18): Κόφτρα-Παλιο-

μπούκα 

Αλιευτικός Συν/σμός Κομποτίου (άτομα ΙΑ): Άγριλο 

Αλιευτικός Συν/σμός Πρεβέζης (άτομα 50): Βαθύ, Τσοπέλι, 

Μάζωμα, Πωγων L τ σα. 

2.3.2. Παραγωγή 

Τα αλιευτικά προϊόντα των λιμνοθαλασσών είναι: 

Γλώσσες (Solea solea) 

Λαβράκια, Τσιπούρες (D. labrax, Spams auratus) 

Κεφαλόπουλα (Mugil sp.) 

Χέλια (Anguilla anguilla) 

Κολιοί., σαρδέλες 

Κυπρίνοι (Cyprinus caprio) (στις λίμνες και από καλλιέρ

γεια) 

Γαρίδες (Penaeus kerathurus). 

2.3.3. Εφαρμοζόμενη μέθοδος εξαλίευσης 

Εφαρμόζεται η παραδοσιακή μέθοδος εξαλίευσης, που βα

σίζεται στις εποχιακές μετακινήσεις των ψαριών και, συγκεκρι

μένα, στη σύλληψη τους μέσα στις κατασκευές των ιχθυοφραγμών 

(πήρες) κατά την έξοδο τους από τη λιμνοθάλασσα την εποχή της 

γεννητικής ωρίμανσης ή των αντίξοοων περιβαλλοντικών συνθη

κών. Τα ψάρια αλιευονται κατά την περίοδο αυτή ανεξάρτητα από 
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OL ιχθυοφραγμοί αφήνονται ανοιχτοί για 2 μόνο μήνες 

(Μάρτιο-Απρίλιο) για την προσέλκυση και εσόδευση του γόνου, 

και κατόπιν κλείνονται, γιατί οι συγκεκριμένες καλαμωτές 

εγκαταστάσεις δεν εμποδίζουν τη διαφυγή των ψαριών. 

Εκτός από την παγίδευση των ψαριών στις "πήρες" χρησι

μοποιούνται, σε μικρότερο βαθμό, το καμάκι και τα δίχτυα. Το 

ψάρεμα των χελιών γίνεται με βωλκούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αλιευτική παραγωγή κατά είδος 

Είδος Παραγωγή (τόνοι/χρόνο) 

Γλώσσα, τσίπουρα, λαβράκι 70 

Κεφαλόπουλα 148 

Χέλια 168 

Κολιοί, σαρδέλες 42,5 

Γαρίδες 1,5 

Σύνολο 480,0 

2.3.4. Διάθεση αλιευτικών προϊόντων 

Η διάθεση των προϊόντων γίνεταΐ-τιπό τους ίδιους τους 
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συνεταιρισμούς. Ειδικά για το χέλι και το αυγοτάραχο γίνεται 

δημοπρασία στις έδρες των συνεταιρισμών, όπου και καθορίζεται 

η τιμή διάθεσης στους χονδρεμπόρους. 

2.4. Αλιεία γλυκών νερών 

Κυπρίνοι και χέλια αλιεΰονται επίσης στα ποτάμια και 

τις τάφρους σε ίσες περίπου ποσότητες που φτάνουν τους 10 

τόν./χρόνο. Άλλοι 10 τόνοι κυπρίνων αλιεΰονται στη λίμνη 

Βουλκαριά. 

2.5. Υδατοκαλλιέργειες 

2.5.1. Υποδομή 

Στις περισσότερες περιοχές που ενδείκνυνται για εγκα

τάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας δεν υπάρχει η βασική υποδο

μή πρόσβασης, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινω

νίας. 

Προβλήματα υπάρχουν και στη σωστή επίβλεψη και λει

τουργία των μονάδων αυτών λόγω του περιορισμένου αριθμού 

εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών στην Ελλάδα. Πιστεύε

ται ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί με τον χρόνο με βάση τους 

νόμους προσφοράς και ζήτησης. 

Επίσης θα απαιτηθούν μελλοντικά τοπικές αντιπροσωπείες 

εταιρειών για την προμήθεια των μονάδων με τροφές, φάρμακα 

και εξοπλισμό. 
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2.5.2. Παραγωγή 

2.5.2.1. Χελοτροφία 

α. Παραγωγικές μονάδες 

Τοποθεσία: Ψαθοτόπι της Άρτας. 

Τύπος: Μονάδα εντατικής εκτροφής χελιού σε τσιμεντένιες δε

ξαμενές . 

Χρόνος λειτουργίας: 2 χρόνια 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Περιγραφή μονάδας: Λειτούργησε τον πρώτο χρόνο σε δεξαμενές 

χωμάτινου πυθμένα σε μια έκταση 1.600 μ2 , με παραγωγή 7 

τόνων/χρόνο. 

Σήμερα έχει επεκταθεί σε μια έκταση 10 στρεμμάτων και 

έγινε αντικατάσταση των δεξαμενών με τσιμεντένιες. Αυτές, σε 

καλές συνθήκες εκτροφής, δηλαδή: 

συνεχή ροή νερού, 

σταθερή θερμοκρασία μεγαλύτερη των 18<>C-20oC, 

συχνή διαλογή ατόμων με ανακατανομή κατά μέγεθος, 

μπορούν να αποδώσουν από 15 μέχρι 30 χλγ./μ3 ανάλογα με την 

εμπειρία του ιχθυοτρόφου. 

β· Τρέχουσες επενδυτικές προτάσεις (ενδεικτικά) 

Τοποθεσία: Νεοχώρι (Άρτας). 

Τύπος: Εντατική μονάδα εκτροφής χελιού σε τσιμεντένιες δεξα

μενές . 

Παραγωγή: 120 τόν./χρόνο. 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Στάδιο υλοποίησης: ο φορέας έχει πάρει επιδότηση 50% από τον 

2908/83 Ε0Κ, τον Μάρτιο 1985. Έχει περιθώριο για την ολοκλή-
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ρωση της μονάδας μέχρι την άνοιξη του 1987. 

Άλλες μελέτες για την εγκατάσταση μικρών μονάδων χελο-

καλλιέργειας έχουν υποβληθεί στην Εποπτεία Αλιείας. 

2.5.2.2. Κυπρινοτροφία 

Παραγωγική μονάδα Ψαθοτοπίου Άρτας: 

Τύπος: Εκτροφή σε χωμάτινες δεξαμενές (ημιεντατική). 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Παραγωγή: 150 τόν./χρόνο. 

Χρόνος λειτουργίας: 4ος. 

Περιγραφή: η εκτροφή γίνεται σε έκταση 1.600 στρεμμάτων. Η 

πρώτη παραγωγή, το 1984, έφτασε τους 40 τόνους. (Σήμερα: 70 

τόν. κυπρίνοι - 10 τόν. κέφαλοι). 

2.5.2.3. Πεστροφοτροφία 

Στην Κοινότητα Λούρου υπάρχουν τρία μικρά πεστροφοτρο-

φεία συνολικής παραγωγής 10 τόνων/χρόνο. 

2.5.2.4. Καλλιέργειες ευρύαλων ψαριών 

α. Παραγωγικές μονάδες 

1. Τοποθεσία: Μενίδι Άρτας (Όρμος Κοπραίνης). 

Τύπος: Μονάδα ιχθυοκλωβών. 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Παραγωγή: Ελάχιστη. 

Χρόνος λειτουργίας: 4ος. 

Περιγραφή: η μονάδα λειτουργεί μέχρι σήμερα με 2 μόνο 
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κλωβούς όπου εκτρέφεται άγριος γόνος τσιπούρας και λαβρα-

κιού. Έχει ήδη υποβληθεί τεχνοοικονομική μελέτη για την 

επέκταση της μονάδας σε: 

ιχθυογεννητικό σταθμό, 

- μονάδα ιχθυοκλωβών για την εκτροφή του παραγόμενου γό

νου, 

- σύστημα καλλιέργειας πλαγκτού σε υπάρχουσα ανεκμετάλ

λευτη έκταση. 

Σκοπός της μονάδας θα είναι η εκτροφή γόνου ευρύαλων ψα

ριών μέχρι εμπορεύσιμου μεγέθους. 

2. Τοποθεσία: Μενίδι Άρτας (Όρμος Παπανδήμου). 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Τύπος: Μονάδα 6 ιχθυοκλωβών. 

Χρόνος λειτουργίας: 1ος. 

Δυναμικότητα: 15 τόν./χρόνο. 

β. Τρέχουσες επενδυτικές προτάσεις 

1. Τοποθεσία: Κόλπος Παλιόβαρκας. 

Τύπος: Ιχθυογεννητικός σταθμός και μονάδα πάχυνσης σε ι-

χθυοκλωβούς. 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Παραγωγή: 350-400 τόνοι/χρόνο (ευρύαλα ψάρια Α' κατηγο

ρίας). 

Στάδιο υλοποίησης: η αίτηση έχει περάσει από το Νομαρχια

κό Συμβούλιο της Πρέβεζας. 

Περιγραφή: πρόκειται για σχέδιο καθετοποιημένης ιχθυοτρο-

φικής μονάδας που θα περιλαμβάνει: 

ιχθυογεννητικό σταθμό, 

τμήμα πάχυνσης, 
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- τμήμα παρασκευής τροφής, 

- παγοποιείο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε 

γόνο, τροφή, πάγο. 

2. Τοποθεσία: Όρμος Αγ. Νικολάου. 

Τύπος: Μονάδα ιχθυοκλωβών. 

Παραγωγή: 

Στάδιο υλοποίησης: έχει υποβληθεί αίτηση για παραχώρηση 

θαλάσσιας έκτασης. 

2.5.2.5. Οστρακοκαλλιέργειες 

oc· Παραγωγικές μονάδες 

Τοποθεσία: Μενίδι Άρτας. 

Τύπος: Σχεδίες με αναρτημένα σχοινιά. 

Φορέας: Ιδιώτης. 

Παραγωγή: 70 τόν./χρόνο. 

Χρόνος λειτουργίας: 3ος. 

β· Τρέχουσες επενδυτικές προτάσεις 

Τοποθεσία: Κοινότητα Σπάρτου Αιτωλοακαρνανίας. 

Τύπος: Επενδυτική μονάδα μυδοκαλλιέργειας σε σχοινιά (μα

κριές γραμμές). 

Φορέας: Κοινοτική επιχείρηση. 

Παραγωγή: 28 τόνοι/χρόνο (4 σειρές long-line). 

Στάδιο υλοποίησης: υπάρχει μελέτη και γίνεται η εγκατάσταση. 

Τέλος, οι σχεδιαζόμενες μονάδες ιχθυοκλωβών προτίθε

νται να εγκαταστήσουν και σχεδίες οστρακοκαλλιέργειας, και 

κυρίως μυδοκαλλιέργειας, κοντά στα κλουβιά, γιατί υπάρχει και 

η άποψη ότι έτσι αλληλοευνοοϋνται οι δύο καλλιέργειες. 
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3. ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Παρ' όλο που η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε υδάτι

να οικοσυστήματα, η σημερινή, απαράδεκτα χαμηλή, αλιευτική 

παραγωγή της είναι μια δεδομένη κατάσταση. 

Η καταχρηστική εκμετάλλευση των υδάτινων οικοσυστημά

των, σε συνδυασμό με τις διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές και 

βιομηχανικές επεμβάσεις, θεωρούνται οι κυρίες αιτίες της υπο

βάθμισης τους, σε σημείο που η σημερινή παραγωγή τους να εί

ναι χαμηλότερη από κάθε αντίστοιχο υδροβιότοπο της Μεσογείου. 

Πιστεύεται λοιπόν πως ο Αμβρακικός Κόλπος, μια περιοχή 

που συνδυάζει όλα τα βιολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη κάθε είδους ιχθυοτροφικής επι

χείρησης, και όπου οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με την 

αλιευτική απασχόληση, δίνει σήμερα τη δυνατότητα σχεδιασμού 

και υλοποίησης ενός προτύπου, για την Ελλάδα, μοντέλου δια

χείρισης κάθε ξεχωριστού υδροβιοτόπου. Έτσι θα μπορέσει ο 

τόπος αυτός, αφενός μεν να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτή

των του, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα όρια της οικολογι

κής του ισορροπίας, και αφετέρου να προσελκύσει νέους ανθρώ

πους στην επαναδραστηριοποίηση σε ένα παραδοσιακό για τη χώρα 

μας επάγγελμα, κάτω από καλύτερες συνθήκες εργασίας και κέρ

δους. 

Γνωρίζοντας, οι φορείς, την ευαίσθητη αυτή ισορροπία 

μεταξύ αλιευτικής διαχείρισης και οικολογικής προστασίας, 

ανέθεσαν τον σχεδιασμό ενός τέτοιου μοντέλου διαχείρισης σε 
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διάφορα τεχνικά γραφεία μελετών από το 1974 μέχρι σήμερα. Από 

τις μελέτες αυτές ξεχωρίζουν: 

Η μελέτη της Ecoset (1982), όπου αναλύεται το φυσικό πε

ριβάλλον του Αμβρακικού Κόλπου και με βάση αυτό βγαίνουν 

κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις μέγιστες δυνατότητες 

αλιευτικής παραγωγής της περιοχής κατά τομέα (αλίπεδα, 

λιμνοθάλασσες, ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις κ.ά.). 

Η μελέτη της ομάδας Παπαγιάννη (1984), η οποία πρότεινε 

ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ιχθυοκομικής ανάπτυξης 

του Αμβρακικού, σημειώνοντας και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του κάθε προτεινόμενου αλιευτικού έργου. 

Η μελέτη του γραφείου Δοξιάδη (1986) που αναφέρθηκε σε 

μια συγκεκριμένη μεθοδολογία βελτίωσης της απόδοσης των 

λιμνοθαλασσών, μέσα από τεχνικά έργα που χωρίζονται οε 2 

μεθοδολογικές και χρονικές φάσεις εφαρμογής. 

Τέλος έγιναν και άλλες μελέτες, που είτε δεν έκαναν 

σωστή εκτίμηση της σχέσης οικολογική ισορροπία/αλιευτική ανά

πτυξη, είτε πρότειναν ανεφάρμοστα προγράμματα ανάπτυξης, σε 

σχέση με τη σημερινή εμπειρία του επιστημονικού και τεχνικού 

προσωπικού και τις δυνατότητες του τόπου, μεταφέροντας, ίσως, 

τεχνολογία άλλων χωρών, με μεγαλύτερη ιστορία και διαφορετι

κές δυνατότητες στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. 

Ανεξάρτητα όμως από αυτά, το σύνολο των πιο πάνω μελε

τών είναι ένα πλούσιο υλικό πάνω στο οποίο μπορεί να σχεδια

στεί η συνέχεια του προγράμματος αλιευτικής και ιχθυοκομικής 

ανάπτυξης της περιοχής, όπως αυτή αποφασίστηκε με βάση την 

Προγραμματική Σύμβαση του Μαρτίου του 1985. 

Όμως, σαν Ομάδα Αμβρακικού, πιστεύουμε ότι πριν από 

τον προγραμματισμό των αλιευτικών έργων της νέας 5ετίας, πρέ-
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πει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις και να διαμορφωθούν κά

ποιες συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στη λειτουργική σύνδεση 

της αλιευτικής ανάπτυξης με τους άλλους τομείς ανάπτυξης της 

περιοχής Αμβρακικού. Αυτό επιχειρείται στον 2ο τόμο, Τελική 

Έκθεση, του Προγράμματος Αμβρακικού. 

Όσον αφορά τα Ιδια τα αλιευτικά έργα, πιστεύουμε πως 

σήμερα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υλοποίηση τους. Η 

σύγχρονη τεχνολογία της εγκατάστασης και διαχείρισης των ιχ-

θυοτροφικών μονάδων έχει αφομοιωθεί από το επιστημονικό προ

σωπικό της χώρας, ενώ παράλληλα οι εμπειρίες των άλλων χωρών 

όπου αναπτύχθηκε ο τομέας, έχουν δείξει τα ευαίσθητα σημεία 

και τις αδυναμίες των ιχθυοτροφικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε 

το τελικό σχέδιο εφαρμογής να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του 

ρεαλισμού, αλλά και της εφαρμογής όλης της σύγχρονης τεχνο

γνωσίας. 
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4. ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Με βάση την Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπτυξη και 

προστασία της περιοχής του Αμβρακικού, που υπογράφτηκε την 

27-3-1985, συνάγεται το εξής σχέδιο αλιευτικής ανάπτυξης, που 

μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 5ετίας: 

Προώθηση του νέου κλάδου της υδατοκαλλιέργειας σε όλους 

τους υποκλάδους που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

στην περιοχή, με τη δημιουργία ιχθυογεννητικού σταθμού 

και διερευνητικών μονάδων που θα εμπεδώσουν και θα δια

δώσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές της καλλιέργειας. 

Βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών ιχθυοτροφείων και 

λιμνοθαλασσών, για αύξηση της απόδοσης τους χωρίς να 

βλαφθεί η μακροχρόνια παραγωγικότητα τους. 

Υποστήριξη της παραδοσιακής αλιευτικής δραστηριότητας 

στον κόλπο. 

Βελτίωση της υποδομής για τη διάθεση των αλιευτικών 

προϊόντων. 

Το σχέδιο αυτό προωθείται με τα εξής συγκεκριμένα έργα 

και επενδύσεις (άρθρο 8 της Π.Σ.): 

4.1. Ιχθυογεννητικός σταθμός Πωγωνίτσας (Πρέβεζα) 

Κατασκευή και λειτουργία ιχθυογεννητικου σταθμού για 
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την τεχνητή αναπαραγωγή γόνου θαλάσσιων ψαριών και καρκινοει

δών. Σκοπός του σταθμού είναι η προμήθεια γόνου θαλάσσιων ψα

ριών και καρκινοειδών σε ιδιωτικές, και συνεταιριστικές ιχθυ-

οτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στον 

τομέα της τεχνητής αναπαραγωγής ψαριών και καρκινοειδών. 

Φορέας υλοποίησης: Υπ. Γεωργίας. 

Φορέας διαχείρισης: Υπ. Γεωργίας. 

Προϋπολογισμός: 0 αρχικός προϋπολογισμός των 210 εκατ. δρχ. 

αυξήθηκε σε 350 εκατ. δρχ. 

Σύντομη περιγραφή του έργου: Στον σταθμό θα παράγεται 

αρχικά γόνος τσιπούρας, λαβρακιού και γαρίδας, ενώ αργότερα 

θα επεκταθεί, μετά από πειραματικό-ερευνητικό στάδιο, στην 

παραγωγή γόνου άλλων εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών (γλώσσα 

κτλ.). Το δυναμικό παραγωγής του καθορίστηκε στα 2.000.000 

ιχθύδια/χρόνο, και με βάση αυτό έγιναν τα σχέδια των εγκατα

στάσεων. Οι απαιτήσεις της μονάδας σε θαλασσινό νερό δεν θα 

υπερβούν τα 150 μ3/ώρα. Στα πλαίσια της κατασκευής του σταθ

μού προγραμματίστηκαν και τα παρακάτω έργα υποδομής: 

Κατασκευή δρόμου προσπέλασης, 

Υδροδότηση, 

Ηλεκτροδότηση» 

Στάδιο υλοποίησης: Η μελέτη των προκαταρκτικών σταδίων 

του έργου έγινε από την ΥΕΒ και τα έργα δημοπρατήθηκαν στις 

9-10-1986 στο Υπουργείο Γεωργίας. 

Ήδη ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα υποδομής: 

Δρόμος προσπέλασης. 

Υδροδότηση. 
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Ηλεκτροδότηση. 

Στη συνέχεια, από το Υπουργείο Γεωργίας προωθείται η 

ανάθεση του έργου "Συμπλήρωση μελέτης, κατασκευή και εκπαί

δευση ιχθυολόγων" σε ειδικευμένο OCKO. ΤΟ έργο έχει υπαχθεί 

στον Κανονισμό ΕΟΚ 4028/86 και στα MOTI. 

Επισημάνσεις: Σχετικά με το έργο επισημαίνουμε: 

Την έλλειψη αναλυτικού σχεδίου λειτουργίας και προγραμ

ματισμού της μονάδας, μέσα από το οποίο θα απέρρεαν οι 

ανάγκες σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ο αποδο

τικότερος φορέας διαχείρισης, η διαδικασία σύνδεσης του 

σταθμού με τις διερευνητικές μονάδες πάχυνσης ευρύαλων 

ψαριών, γαρίδων και οστράκων, και η διαδικασία εμπορίας 

και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων του ιχθυογεννη-

τικού σταθμού. 

Το αλιευτικό έργο του ιχθυογεννητικού δεν συνδέεται λει

τουργικά με μονάδα πάχυνσης, που θεωρείται απαραίτητη σε 

κάθε σταθμό, ώστε να απορροφάται ο γόνος που τυχόν δεν 

διατίθεται στην αγορά. 

Σχετικά με το ιχθυολογικό σχέδιο του ιχθυογεννητικού 

σταθμού έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη λειτουργι

κότητα του, σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό του τμήματος 

παραγωγής φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού από τον κυρίως 

σταθμό (εκκολαπτήριο). Γενική αρχή παρόμοιων μονάδων, 

όπου απαιτείται υψηλός βαθμός προγραμματισμού, ασφάλειας 

και επίβλεψης, είναι η όσο το δυνατόν στενότερη σύνδεση 

των επιμέρους τμημάτων, ώστε να διευκολύνεται το προσω

πικό στη λειτουργία και επίβλεψη της μονάδας, και να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που προέρχονται από αστάθ-
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μητους παράγοντες. 

Επίσης πιστεύουμε ότι το εκκολαπτήριο της γαρίδας θα 

έπρεπε να βρίσκεται ανεξάρτητο, σε ένα δικό του χώρο, κοντά 

όμως στο τμήμα των πλαγκτονικών καλλιεργειών, για τη διευκό

λυνση της τροφοδοσίας. 

Α.2. Μονάδα κυπρινοκαλλιέργειας Ψαθοτοπίου (Άρτα) 

Εγκατάσταση και λειτουργία πειραματικής και εκπαιδευ

τικής μονάδας κυπρινοκαλλιέργειας. Η μονάδα θα αποτελείται 

από: 

Ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής γόνου κυπρίνου, 

Μονάδα πάχυνσης του γόνου σε δεξαμενές. 

Φορέας υλοποίησης: Το Υπ. Γεωργίας, σε συνεργασία με τις Νο

μαρχιακές Υπηρεσίες της Άρτας. 

Φορέας διαχείρισης: Τον ιχθυογεννητικό σταθμό διαχειρίζεται 

το ΥΠ. Γεωργίας, ενώ τη μονάδα πάχυνσης θα αναλάβει τοπικός 

συνεταιρισμός ή δημοσυνεταιριστική εταιρεία που θα δημιουργη

θεί για τον σκοπό αυτό. 

Προϋπολογισμός: 55X106 δρχ. 

Σύντομη περιγραφή του έργου: 0 ιχθυογεννητικός σταθμός 

θα καλύπτει τις ανάγκες σε γόνο για την παραγωγή 150 τόνων 

εμπορεύσιμων κυπρίνων του είδους Cyprimis caprio. Οι δεξαμε

νές πάχυνσης θα είναι χωμάτινες, συνολικής έκτασης 2.000 

στρ., με απόδοση 75 κιλά/στρέμμα, και θα υδροδοτούνται με αρ

τεσιανό νερό σε πολύ χαμηλή ροή, έτσι ώστε να ευνοείται η πα

ραγωγή φυτοπλαγκτού, μέσα στις δεξαμενές, για τη σωστή δια

τροφή των κυπρίνων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και τα κανάλια 
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παροχής νερού υπάρχουν από το 1977 και απαιτείτο η αποπεράτω

ση τους βάσει μελέτης. 

Στάδιο υλοποίησης: Η κατασκευή της μονάδας ολοκληρώνε

ται μέσα στο 1987 και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές 

του 1988, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπευθύνου ιχθυολόγου 

του Υπουργείου Γεωργίας. 

4.3. Μονάδα χελοκαλλιέργειας Ψαθοτοπίου (Άρτα) 

Κατασκευή και λειτουργία μονάδας χελοκαλλιέργειας στο 

Ψαθοτόπι της Άρτας μέσα στον χώρο του κυπρινοτροφείου. 

Φορέας υλοποίησης (μελέτη-κατασκευή): Υπ. Γεωργίας. 

Φορέας διαχείρισης: Αρχικά το Υπ. Γεωργίας και αργότερα 

τοπικός συνεταιρισμός ή δημοσυνεταιριστική εταιρεία ΑΕ. 

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ. Αρχικός προϋπολογισμός 94.000.000 δρχ. 

Σύντομη περιγραφή του έργου: Η μονάδα θα καταλάμβανε 

μια έκταση ΙΑ στρ. του χώρου του κυπρινοτροφείου, όπου υπάρ

χουν ήδη 5 χωμάτινες δεξαμενές των 1,5 έως 2 στρεμμάτων. 

Στάδιο υλοποίησης: Έγινε τροποποίηση του αρχικού σχε

δίου της μονάδας που προέβλεπε πάχυνση των χελιών σε χωμάτι

νες δεξαμενές (ημιεντατικό μοντέλο). Η τροποποίηση κρίθηκε 

απαραίτητη από το Υπ. Γεωργίας, εφόσον η Προγραμματική Σύμβα

ση αναφερόταν σε Πρότυπη Εντατική Μονάδα Εκτροφής Χελιού. Η 

τροποποίηση του αρχικού σχεδίου ανατέθηκε στην Ομάδα Αμβρακι

κού του ΚΕΠΕ στις 15/4/1986. 

Η νέα ιχθυολογική μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση των 
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εξής τμημάτων: 

Προσαρμογής άγριου γόνου, δηλαδή μικρών χελιών (elvers) 

που θα αλιεύονται στα ποτάμια και τα αρδευτικά κανάλια 

της περιοχής. 

Προανάπτυξης των χελιών μέχρι Β = 1 γρ. (Μέσο βάρος). 

Προανάπτυξης των χελιών μέχρι Β • 3-5 γρ. (Μέσο βάρος). 

Προπάχυνσης των χελιών μέχρι Β * 15-20 γρ. (Μέσο βάρος). 

Πάχυνσης των χελιών μέχρι εμπορευσίμου μεγέθους (150-200 

VP·)· 

Οι δεξαμενές εκτροφής σε όλα τα τμήματα σχεδιάζονται 

από τσιμέντο ή πλαστικό με ανάλογο πυθμένα, ενώ μια από τις 

ήδη κατασκευασμένες δεξαμενές των 2 στρ. θα χρησιμοποιηθεί ως 

δεξαμενή προθέρμανσης του αρτεσιανού νερού. Οι ανάγκες της 

μονάδας σε νερό δεν θα υπερβαίνουν τα 400 μ3/ώρα. Το δυναμικό 

παραγωγής της μονάδας θα είναι 120 τόνοι/χρόνο. Την κοστολό

γηση του έργου και την κατασκευαστική μελέτη ανέλαβε η ΥΕΒ 

Άρτας. 

Η παραπάνω παραγωγή ίσως μειωθεί στο επίπεδο αποδει

κτικής μονάδας (περίπου 40 τόν./χρόνο). 

Επισημάνσεις: Από την Ομάδα μελέτης κρίθηκε πως το χε-

λοτροφείο και το κυπρινοτροφείο θα πρέπει να βρίσκονται κάτω 

από τον ίδιο φορέα διαχείρισης για λόγους λειτουργικούς και 

οικονομικούς. Η στελέχωση και το σχέδιο λειτουργίας που προ

τείνεται φαίνεται στο Μοντέλο Λειτουργίας της Ιχθυοτροφικής 

Μονάδας Ψαθοτοπίου (Διάγραμμα 12 στο Κεφάλαιο 8). 

Σύμφωνα με την ΥΕΒ Άρτας η κατασκευαστική μελέτη θα 

απαιτήσει 6 μήνες (από τον Ιανουάριο 1987), ενώ οι κατασκευές 

των έργων θα συμπληρωθούν σε 2 χρόνια. Εκτίμηση μας είναι ότι 
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το χρονικό αυτό διάστημα είναι υπερβολικά μεγάλο για ένα τέ

τοιο έργο. Τα έργα αυτά σύμφωνα με εκτιμήσεις κατασκευαστών 

παρομοίων μονάδων μπορούν να ολοκληρωθούν σε 6-12 μήνες. 

Εκτίμηση μας είναι ότι η πιο πάνω μονάδα θα έπρεπε να 

μειωθεί ως προς το παραγωγικό της τμήμα σε επίπεδο αποδεικτι

κής μονάδας πάχυνσης (περίπου 30-40 τόν./χρόνο) και να ενι

σχυθεί το τμήμα ανάπτυξης των μικρών χελιών με προοπτική, με

τά τη συμπλήρωση του πειραματικού σταδίου, να αποτελέσει 

σταθμό διάθεσης μικρών χελιών 30-50 γρ. σε επιχειρηματικές 

μονάδες πάχυνσης. Στην πρόταση αυτή έχουμε τη σύμφωνη γνώμη 

των υπευθύνων της Διεύθυνσης Αλιείας. 

4.4. Διερευνητικά προγράμματα υδατοκαλλιεργειών 

Σχεδιασμός και υλοποίηση διερευνητικών προγραμμάτων 

καλλιέργειας: 

Θαλασσινών ψαριών σε ιχθυοκλωβούς. 

Μυδιών σε σχεδίες ή μακριές γραμμές (σχοινιά). 

Γαρίδων σε περίκλειστα ή/και σε δεξαμενές στην Πωγωνίτσα 

και τη Βόνιτσα, με σκοπό τη μετάδοση της τεχνολογίας 

στους ενδιαφερόμενους επενδυτές της περιοχής Αμβρακικού. 

Εκπόνηση μελετών: Υπ. Γεωργίας. 

Φορέας υλοποίησης: Υπ. Γεωργίας. 

Φορέας διαχείρισης: Υπ. Γεωργίας. 

Προϋπολογισμός: 215.000.000 δρχ. 

Στάδιο υλοποίησης: Οι πιο πάνω μονάδες δεν έχουν ακόμα μπει 

σε στάδιο προγραμματισμού και μελέτης για την υλοποίηση τους. 

(Σημείωση: Η μονάδα ιχθυοκλωβών και η μονάδα μυδιών έχουν 
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προχωρήσει στην υλοποίηση τους). 

Επισημάνσεις: 

α. Ιχθυοκλωβοί: από την Ομάδα Αμβρακικού του KETTE έχει 

προταθεί η εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκλωβών στην περιοχή της 

Πωγωνίτσας, στα πλαίσια των επενδυτικών προτάσεων της Νομαρ

χίας Πρέβεζας για την απορρόφηση μέρους του έκτακτου κονδυ

λίου των 50.000.000 που διέθεσε το ΥΠΕΘ0 για την προώθηση των 

έργων του Προγράμματος Αμβρακικού. Πιστεύεται ότι η εγκατά

σταση μιας μικρής μονάδας, της τάξεως των 6-10 κλωβών, θα 

αποτελέσει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση μιας καθετοποιημέ

νης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων ψαριών, που θα συμπληρωθεί με 

την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού. 

Για την εγκατάσταση της μονάδας των ιχθυοκλωβών έχει ήδη εκ

πονηθεί προμελέτη από την Ομάδα Αμβρακικού του ΚΕΠΕ. Η διαδι

κασία μεταβίβασης του κονδυλίου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 

31/1/1987. 

β. Μυδοκαλλιέργειες: Η Εποπτεία Αλιείας Πρεβέζης έχει 

ήδη αρχίσει ένα πειραματικό πρόγραμμα μυδοκαλλιέργειας σε 

επιπλέουσες σχεδίες στον κόλπο της Πωγωνίτσας, ενώ μια επεν

δυτική μονάδα με τη μέθοδο των "μακριών σχοινιών" στήνεται 

στην Κοινότητα Σπάρτου κάτω από την επίβλεψη της Εποπτείας 

Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, με τη διάθεση κονδυλίου Α.000.000 

δρχ. από το ΥΠΕΘΟ. 

γ. Γαριδοκαλλιέργεια: Στο σχέδιο του ιχθυογεννητικού 

σταθμού περιλαμβάνεται εκκολαπτήριο γαρίδας, δεν υπάρχει όμως 

ιχθυολογική μελέτη επαρκής για τον προγραμματισμό της λει

τουργίας της μονάδας καθώς και μελέτη διερευνητικής μονάδας 

πάχυνσης γαρίδας. 
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Α.5. Βελτιωτικά έργα και εκσυγχρονισμός 

της διαχείρισης των λιμνοθαλασσών 

Για το σκοπό αυτό παραδόθηκε στο τέλος του 1985 από 

τεχνικό γράφεCo "Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστά

σεων στις λιμνοθάλασσες και για την εφαρμογή ενός νέου μοντέ

λου διαχείρισης". 

Στάδιο υλοποίησης: (στοιχεία από Εποπτείες Αλιείας Πρέβεζας-

'Αρτας 12/86). 

Τσοπέλι: 

Γίνονται τα παρακάτω έργα: 

Διαμόρφωση στομίου (προϋπολογισμός 14X106 δρχ., πίστω

ση 1986: 6X106 δρχ.). Ολοκληρώθηκε η α* φάση, δηλαδή η κατα

σκευή νέου στομίου (1985). Δημοπρατήθηκε η β' φάση και άρχι

σαν εργασίες. Έγινε η προέκταση των βραχιόνων και το στένωμα 

του στομίου, με τοποθέτηση πέτρας για προστασία. Προβλέπεται 

η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 1987, με τοποθέτηση peraluman 

στο νέο στόμιο. 

Εκβάθυνση του ιχθυοτροφείου: (προϋπολογισμός 10X106 

δρχ. πίστωση 1986: 5X106 δρχ.). Ολοκληρώθηκε η μελέτη και 

επαναδημοπρατήθηκε το έργο. Εκτελέστηκε το μεγαλύτερο μέρος 

των εργασιών "απομάκρυνση αναχώματος, εκβάθυνση". Προβλέπεται 

η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 1987. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη 

η εκβάθυνση της περιμετρικής τάφρου και η συντήρηση του οική

ματος των ψαράδων. Προγραμματίζονται: νέα εκβάθυνση ιχθυοτρο

φείου (Προϋπολογισμός 112X106 δρχ.) και διάνοιξη παρακαμπτη

ρίου περιμετρικής τάφρου. Υπάρχει δρόμος και εγκαταστάσεις 

ΔΕΗ, 0ΤΕ. 
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Μάζωμα: 

Γίνονται τα παρακάτω έργα: 

Διαμόρφωση λεκανών διαχείμανσης (προϋπολογισμός: 7X106 

δρχ. πίστωση 1986: 2X106 δρχ.)
:
 Το έργο δημοπρατήθηκε. Άρχι

σαν εργασίες διαμόρφωσης χώρου και διάνοιξης λεκανών. Πρόβλε

ψη ολοκλήρωσης μέσα στο 1987 με τοποθέτηση peraluman στο κα

τασκευαζόμενο κανάλι. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των ιχθυο-

συλληπτικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες (peraluman). Υπάρχει 

αγροτικός δρόμος και εγκαταστάσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης. 

Πωγωνίτσα: 

Γίνεται το παρακάτω έργο: 

Διαμόρφωση στομίου (προϋπολογισμός: 12X106 δρχ. πίστωση 

1986: 6X106 δρχ.). Ολοκληρώθηκε η μελέτη και δημοπρατήθηκε το 

έργο. Άρχισαν τα έργα διαμόρφωσης του χώρου και διάνοιξης 

στομίου. Πρόβλεψη ολοκλήρωσης μέσα στο 1987 με τοποθέτηση 

φραγμών peraluman. Υπάρχει μελέτη για την περίφραξη του ιχθυ

οτροφείου (Προϋπολογισμός: 400.000 δρχ.). Έχει κατασκευαστεί 

δρόμος και έγιναν οι εγκαταστάσεις ΔΕΗ. 

Βαθύ: 

Η λιμνοθάλασσα αυτή έχει έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα που 

οφείλεται : 

στη διέλευση δημόσιου δρόμου πάνω από τα δύο εσοδευτικά 

της στόμια στα οποία υπάρχει υποτυπώδης εξοπλισμός, 

στην ύπαρξη βάθους μέχρι 10 μ. στο εσωτερικό της λιμνο

θάλασσας , 

στη γειτνίαση της με μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα του 

οποίου πιθανώς δέχεται τα απόβλητα, 
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στη γειτνίαση των στομίων της με περιοχή του λιμανιού, 

στην ύπαρξη ναρκών στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας. 

Τα πιο πάνω έχουν δυσκολέψει τον προγραμματισμό βελτι

ωτικών έργων στη λιμνοθάλασσα και πιστεύεται ότι πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως ένα διαφορετικό πρόβλημα στο σύνολο των λι

μνοθαλασσών . 

Υπάρχει φυσικά δημόσιος δρόμος, υδροδότηση και ηλε

κτροδότηση του οικήματος του φύλακα. 

Τσουκαλιό-Ροδιά: 

Έχουν αρχίσει τα ενισχυτικά έργα στη λουρονησίδα της 

λιμνοθάλασσας με την ταυτόχρονη κατασκευή του δρόμου 

πρόσβασης που σήμερα έχει περάσει τη θέση Στάχτερ, και 

έχει φτάσει στο στόμιο Παναγιά. 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή γέφυρας στις θέσεις Ζόρκος και 

Στάχτερ, ενώ έκλεισε προσωρινά το εσοδευτικό στόμιο της 

Αυλερής για τη διευκόλυνση των έργων. 

Προγραμματίζονται : 

Η κατασκευή σύγχρονων συλληπτικών εγκαταστάσεων στα στό

μια Στάχτερ, Έδρα και Κρυονέρι. 

Ολοκλήρωση του έργου στο ανάχωμα μέχρι τη θέση της "Έ

δρας" του συνεταιρισμού. 

Λογαρού: 

Προγραμματίζονται τα έργα: 

Διάνοιξη νέου εσοδευτικού στομίου και τοποθέτηση σύγχρο

νων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων στις θέσεις Αγ. Νικό

λαος και Αϊτός, ενώ έχουν ήδη αντικατασταθεί οι καλαμω-

τές στη θέση Γιέμενη. 
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Διάνοιξη τμήματος περιμετρικής τάφρου διαχείμανσης. 

Κατασκευή αναχώματος και εσοδευτικού-εξαλιευτικού στο

μίου στη θέση Αβάλες. 

Κόφτρα-Παλιομπούκα: 

Προγραμματίζεται η ενίσχυση και συμπλήρωση του αναχώ

ματος του ιχθυοτροφείου, για τη σωστή αξιοποίηση της τοποθε

σίας Καλόγερος, με την αντικατάσταση του πλέγματος με μόνιμο 

ανάχωμα. 

Άγριλος: 

Προγραμματίζονται βελτιωτικά έργα στο ιχθυοτροφείο με 

την εγκατάσταση σύγχρονης εσοδευτικής-εξαλιευτικής ιχθυοσυλ-

ληπτικής εγκατάστασης, και τη διαμόρφωση της περιφερειακής 

τάφρου σε τάφρο διαχείμανσης. 

Ρούγα - Κοκκάλα (Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 31-7-1986): 

Προτείνεται : 

Διάνοιξη και εκβάθυνση εσοδευτικου στομίου και κατασκευή 

προστατευτικού βραχίονα στο ιχθυοτροφείο Κοκκάλα Ακτίου 

συνολικού κόστους 5.000.000 δρχ. 

Πρόσβαση στο ιχθυοτροφείο Ροϋγα και διάνοιξη εσοδευτικου 

στομίου. Συνολικό κόστος 6.000.000 δρχ. 

Επισημάνσεις: 

Στιε*περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν κατασκευαστι

κά λάθη στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, και συχνά 

οι δρομίδες των peraluman δεν ταιριάζουν σωστά στις 

εγκοπές των καναλιών με αποτέλεσμα να μειώνεται η λει-
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τουργικότητά τους. 

Σημειώνεται ότι έχουν αρχίσει τα έργα στις λιμνοθάλασσες 

δίχως να προηγηθούν αναλυτικές μελέτες για τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή (π.χ. ενοποίηση Κόφτρας-Παλιομπούκας) 

από ειδικευμένα άτομα, δεδομένου ότι τα έργα αυτά έχουν 

κατασκευαστικές δυσκολίες και απαιτούν ανάλογη εμπειρία 

από την πλευρά των μηχανικών. 

Γενική εκτίμηση μας είναι ότι θα έπρεπε: 

α. Να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κατασκευή του πυ

ρήνα του αναχώματος όσον αφορά την αντοχή του στους 

υψηλούς κυματισμούς, 

β. Να γίνει μια συνολική παραγγελία των peraluman, με 

πιο ακριβείς κατασκευαστικές προδιαγραφές, για το 

σύνολο των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού, και να 

σχεδιαστούν ανάλογα τα κανάλια και οι εγκοπές των 

δρομίδων. Επίσης να διορθωθούν τα κατασκευαστικά 

λάθη, όπως έχουν επισημανθεί αυτά και από τις Επο

πτείες Αλιείας και τον μελετητή του γραφείου Δοξιά

δη (Νοεμ. 1985), πριν η κακή λειτουργία των ιχθυο-

συλληπτικών επηρεάσει αρνητικά τους ψαράδες των συ

νεταιρισμών. 

Τονίζεται και πάλι ότι απαιτείται συνολική και πιο σο

βαρή αντιμετώπιση των βελτιωτικών έργων στις λιμνοθάλασσες, 

και ανάθεση τους σε ειδικούς στον τομέα του σχεδιασμού και 

των κατασκευών παρόμοιων έργων, οι οποίοι θα αναλάβουν και 

την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία τους. Παραδείγματα όπως η 

νέα ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση στο Μάζωμα, όπου από τις 

τρεις σειρές των ιχθυοφραγμών η εσωτερική δεν χρησιμοποιείται 

καθόλου, ενώ οι 2 εξωτερικές υπολειτουργούν λόγω κατασκευα-
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στικών ατελειών (προσωπική επαφή με τεχνικό σύμβουλο της Επο

πτείας Αλιείας, Μάρτιος 1986), δεν πρέπει να επαναληφθούν σε 

ένα τόσο σημαντικό διερευνητικό πρόγραμμα αλιευτικής ανάπτυ

ξης. 

4.6. Ιχθυόσκαλα στο Βαθύ (Πρέβεζα) 

Κατασκευή και εξοπλισμός ιχθυόσκαλας στη θέση Βαθύ του 

νομού Πρέβεζας. Σκοπός της ιχθυόσκαλας είναι η διακίνηση των 

αλιευτικών προϊόντων της περιοχής Αμβρακικού που σήμερα γίνε

ται κυρίως από το λιμάνι της Πρέβεζας. 

Φορέας υλοποίησης (μελέτη-κατασκευή): Υπ. Γεωργίας. 

Φορέας διαχείρισης: Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών σε συ

νεργασία με τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς*. 

Χρηματοδότηση: 0 προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 

65.000.000 δρχ. και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπ. Γεωργίας και 

τον Κ 355/1977 της Ε0Κ (κατά τα 50%). 

Σύντομη περιγραφή του έργου: Η ιχθυόσκαλα θα μπορεί να διακι

νεί μέχρι 450 τόν. αλιεύματα τον χρόνο, κυρίως σε μαρίδα, 

σαρδέλα, γαύρο, γόπα και σκουμπρί, και θα περιλαμβάνει όλες 

τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για τη σωστή 

και γρήγορη διακίνηση των αλιευμάτων. 

Στάδιο υλοποίησης: Η θέση της ιχθυόσκαλας μεταφέρθηκε από το 

1. Μεταγενέστερα αποφασίστηκε τη διαχείριση να αναλά

βει η ΕΤΑΝΑΛ. 
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Βαθύ στον όρμο δυτικά του Αγ. Θωμά. Έχει αρχίσει η κατασκευή 

της. Πρόβλεψη ολοκλήρωσης μέσα στο 1987. 

Επισημάνσεις: από την Ομάδα Αμβρακικού έχουν γίνει κάποιες 

επισημάνσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία της ιχθυόσκαλας 

(βλ. "Παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη ιχ

θυόσκαλας Πρέβεζας", Κοτζαμπόπουλος Α., Μάιος 1986 υπόμνημα 

προς το ΚΕΠΕ). 

4.7. Σταθμός διαλογής χελιών στην Αυλερή (Άρτα) 

Εγκατάσταση σταθμού διαλογής χελιών στην Αυλερή Άρ

τας. Θα μπορούν να εκτρέφονται τα αλιευόμενα χέλια που δεν 

έχουν φτάσει ακόμα σε εμπορεύσιμο μέγεθος. Η δυνατότητα παρα

μονής των χελιών στον σταθμό διαλογής δίνει επίσης την ευκαι

ρία στους συνεταιρισμούς να τα διαθέτουν σε εποχή που μπορούν 

να πετύχουν καλές τιμές στην εξωτερική αγορά. 

Εκπόνηση της μελέτης: ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Φορέας υλοποίησης: Υπ. Γεωργίας σε συνεργασία με ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ΥΠΕΧΩΔΕ και Ένωση Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών 

Ελλάδας. 

Φορέας διαχείρισης: Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Άρτας. 

Προϋπολογισμός: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπ. Γεωργίας 

με αρχικό προϋπολογισμό 25 εκατ. δρχ. 

Σύντομη περιγραφή του έργου: 0 σταθμός διαλογής χελιών θα 

διαθέτει δεξαμενές για τη διαλογή, αποθήκευση και προετοιμα

σία των αλιευμάτων στις λιμνοθάλασσες χελιών, προς πώληση. 

Επομένως θα είναι εξοπλισμένος και με τράπεζες διαλογής. Στις 
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δεξαμενές θα είναι δυνατή και η παραμονή μικρών χελιών για τη 

σωστή διαλογή κατά μέγεθος. Η χωρητικότητα του σταθμού ορί

στηκε στους 225 τόνους χελιού/χρόνο. 

Στάδιο υλοποίησης: Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη-κατασκευή του 

έργου από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και μεταφέρθηκε 

η θέση εγκατάστασης στο Ζάρκο Αυλερής. Περιλαμβάνει 16 δεξα

μενές (20X25) για την παραμονή των χελιών μέχρι 1 μήνα. 

Κάλυψη: 50 στρέμματα. 

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο 1987. 

Επισημάνσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη λειτουργική σύνδε

ση του σταθμού διαλογής χελιών με την ιχθυόσκαλα της Πρέβε

ζας, δεδομένου ότι η εμπορία χελιών είναι σημαντικός παράγο

ντας για τη βιωσιμότητα της δεύτερης (βλ. Υπόμνημα Α. Κοτζα-

μπόπουλου, Μάιος 1986). 

Α.8. Αλιευτικό καταφύγιο στην Κορωνησία 

Στα πλαίσια των ΜΟΠ, έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 

αλιευτικού καταφυγίου στην Κορωνησία (Προϋπολογισμός = 

33.000.000 δρχ.) του οποίου υπάρχει ήδη η μελέτη. Περιλαμβά

νει κυματοθραύστη και θέση αγκυροβόλησης των αλιευτικών σκα

φών, έργα που θεωρούνται σημαντικές εγκαταστάσεις υποδομής 

και αυτή τη στιγμή λείπουν από την περιοχή Αμβρακικού, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η άσκηση του αλιευτικού 

επαγγέλματος, εφόσον τα αλιευτικά σκάφη μένουν σήμερα εκτε

θειμένα στις καιρικές συνθήκες. 

Στο πιο πάνω καταφύγιο θα έπρεπε να προγραμματιστεί 
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και σταθμός συντήρησης-επισκευής των σκαφών. 

4.9. Μετεκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού και 

στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 

Το Υπ. Γεωργίας αναλαμβάνει την ευθύνη της διάθεσης 

πιστώσεων, α) για τη μετεκπαίδευση 10 βιολόγων στη σύγχρονη 

τεχνολογία των υδατοκαλλιεργειών, με σκοπό την απορρόφηση 

τους στα αλιευτικά έργα της προγραμματικής σύμβασης και 

β) για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών στον τομέα των 

υδατοκαλλιεργειών. Οι πιστώσεις αυτές θα ανέρχονται σε 

15.000.000, περίπου, ετησίως. 

Στάδιο υλοποίησης: 

Το Υπ. Γεωργίας προχωρεί στις διαδικασίες πρόσληψης 

ή/και μετεκπαίδευσης επιστημονικού προσωπικού για τη στελέχω

ση των αλιευτικών έργων από τη στιγμή που επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα τους μέσα από τον προγραμματισμό της λειτουργίας 

των έργων της Προγραμματικής Σύμβασης. Το ίδιο συμβαίνει και 

για την εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων για την προώθηση της 

εφαρμοσμένης έρευνας στην περιοχή. 
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5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1. Αλιεία 

Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της αλιείας είναι υπερτοπι-

κό. Τα βασικά αίτια που συντελούν στη μείωση της ελληνικής 

αλιευτικής παραγωγής είναι πολιτικά (περιορισμός αλιευτικών 

πεδίων), οικονομικά (αύξηση κόστους) και κοινωνικά (μείωση 

του αριθμού των απασχολουμένων με την αλιεία, ανάπτυξη της 

οικολογικής συνείδησης). 

Ως εκ τούτου η αλιεία είναι ένα θέμα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί συνολικά για όλη την Ελλάδα με: 

Οικονομικές ενισχύσεις των ψαράδων (επιδότηση στους εξο

πλισμούς και στην ανανέωση των αλιευτικών σκαφών). 

Ενημέρωση τους για τις επιπτώσεις της εξαντλητικής εξα-

λίευσης στην αλιευτική παραγωγή, και αποζημιώσεις για τα 

δίχτυα που καταστρέφονται από τα προστατευόμενα είδη 

(δελφίνια, φώκιες κτλ.), τα οποία όμως είναι σημαντικοί 

παράγοντες ισορροπίας και δείκτες ευρωστίας των οικοσυ

στημάτων και δεν πρέπει να θιγούν. 

Ίδρυση ιχθυοσκάλων για τη σωστή διακίνηση της αλιευτι

κής παραγωγής, και αλιευτικών καταφυγίων για την προστα

σία και σωστή αγκυροβόληση των σκαφών. 

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται ή προγραμματίζονται ήδη 

στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Αμβρα-
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κικού- σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αλλά πιστεύεται ότι 

θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω, η κατασκευαζόμενη ιχθυόσκαλα 

στην περιοχή της Πρέβεζας κρίνεται ως ένα σημαντικό αλιευτικό 

έργο που, εκτός από τις ευκολίες που θα παρέχει στη διακίνηση 

των αλιευτικών προϊόντων, θα συμβάλει στην καθιέρωση της πε

ριοχής του Αμβρακικού ως σημαντικού κέντρου αλιευτικής δρα

στηριότητας, προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για την πα

ραπέρα ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Προτείνεται η εγκατάσταση μηχανημάτων για τη φιλετο-

ποίηση των αλιευμάτων αμέσως μετά την άφιξη τους στην ιχθυό

σκαλα. Τα φιλετοποιημένα ψάρια θα συσκευάζονται, μέσα σε πά

γο, στα ειδικά τελάρα και θα διοχετεύονται στην αγορά. 

Όσον αφορά τα ειδικά προβλήματα του Αμβρακικού Κόλπου, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα πιο κάτω θέματα: 

α. Προστασία γόνου, 

β. Ορθολογική διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου. 

Επειδή πιστεύεται ότι ένας σημαντικός παράγοντας που 

συντελεί στη χαμηλή παραγωγικότητα των μεγάλων, ειδικά, λι

μνοθαλασσών του Αμβρακικού είναι η εξαντλητική εξαλίευση του 

γόνου των εισερχόμενων ειδών, προτείνεται θεσμοθέτηση αυστη

ρότατης νομοθεσίας, τουλάχιστον για την επόμενη 5ετία, η 

οποία θα περιφρουρήσει την απόλυτη απαγόρευση της αλιείας γό

νου. 

Στο θέμα αυτό υιοθετείται η άποψη της μελέτης Παπα-

γιάννη (1985) που περιλαμβάνει: 

L. Την απαγόρευση του ψαρέματος με τράτα κοντά στις ακτές, 

ειδικά κατά την περίοδο της εκκόλαψης των ψαριών, γιατί 

έτσι αλιεύεται μεγάλος αριθμός γεννητόρων. 
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Τον καθορισμό opCou 3 μιλίων σε ορισμένες περιοχές που 

βρίσκονται στην είσοδο του κόλπου. 

Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αυστηρού συστήματος ελέγ

χου της υπεραλιείας, ειδικά κατά τις περιόδους όπου 

υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις. 

Την προσπάθεια μιας πρώτης εκτίμησης των ιχθυοαποθεμάτων 

του κόλπου με βάση τις αλιευόμενες ποσότητες, τα μεγέθη 

και τα είδη των αλιευμάτων, στοιχεία που μπορούν εύκολα 

να βρεθούν από την ιχθυόσκαλα, όταν αυτή θα αρχίσει να 

λειτουργεί. 

Σε δεύτερη φάση προτείνουμε: 

Υιοθέτηση επιστημονικής μεθόδου για την εκτίμηση των ιχ

θυοαποθεμάτων του κόλπου. Παρόμοια μεθοδολογία περιγρά

φεται αναλυτικά στη μελέτη "Αλιευτική ανάπτυξη και προ

στασία λιμνοθαλασσών Βόρειου Αμβρακικού", Πρόγραμμα 

Αμβρακικού, τόμος 4, Ειδικές Μελέτες, αριθ. 2. 

Εφαρμογή επιστημονικού ελέγχου υπεραλιείας μέσα από μη

νιαίες δειγματοληψίες αλιευμάτων, όπου ελέγχεται το φύ

λο, το στάδιο γεννητικής ωριμότητας, το μέγεθος και η 

ηλικία των ατόμων του κάθε αλιευόμενου είδους. Η επεξερ

γασία των στοιχείων αυτών μας οδηγεί στην εκτίμηση του 

ποσοστού αλιείας γόνου. Ένα προσχέδιο της μεθόδου αυτής 

αναλύεται στην εργασία "Εισαγωγή στην επιστημονική μέθο

δο αλιευτικού ελέγχου με μαθηματικά μοντέλα" υπό Ε. Ζα-

λαχώρη, (αδημοσίευτη εισήγηση στα πλαίσια του Προγράμμα

τος Αμβρακικού). Εδώ σημειώνεται πως το ΥΒΕΤ χρηματοδό

τησε την κατασκευή ειδικού επιστημονικού σκάφους για τον 

έλεγχο των ιχθυοαποθεμάτων, το οποίο διαχειρίζεται το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
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Τα μέτρα που προαναφέρθηκαν θεωρούνται μείζονος σημα

σίας και προϋπόθεση για την επιτυχία των αλιευτικών έργων που 

προγραμματίζονται, ή/και εφαρμόζονται στον Αμβρακικό, και ει

δικά στις λιμνοθάλασσες. Μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως και 

πιστεύεται ότι, σε συνδυασμό με την ωκεανογραφική μελέτη του 

ΕΚΘΕ, θα θέσουν τις σωστές βάσεις πάνω στις οποίες θα προ

γραμματιστούν και θα υλοποιηθούν τα λοιπά σχέδια αλιευτικής 

ανάπτυξης. 

Συμπερασματικά, συμφωνούμε με την άποψη της μελέτης 

Παπαγιάννη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξαντλητική εξα-

λίευση στον Αμβρακικό Κόλπο. Υπάρχουν όμως "ασυντόνιστοι" 

τρόποι αλιείας με πεπαλαιωμένες μεθόδους που δεν βοηθούν στη 

σωστή διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών. Ίσως γιατί, εκτός των 

άλλων, οι νέοι ψαράδες έχουν χάσει τη γνώση της συμπεριφοράς 

των ιχθυοπληθυσμών, ή την ευαισθησία τους απέναντι στην αρ

χαία αυτή πηγή τροφής και επιβίωσης για τις παράλιες κοινότη

τες του κόλπου. Άλυτο πρόβλημα παραμένουν οι ποσότητες φαρ

μάκων και λιπασμάτων που πέφτουν κάθε χρόνο στον κόλπο. 

5.2. Λιμνοθάλασσες 

Σήμερα διαφαίνονται δύο εφικτοί τρόποι επέμβασης στο 

οικοσύστημα και στη διαχείριση μιας λιμνοθάλασσας για την αύ

ξηση της παραγωγικότητας της. Αυτοί είναι: 

α. Βελτίωση των υδρολογικών και μορφολογικών συνθηκών, με 

μικρά έργα και παρεμβάσεις, με σκοπό την εκσυγχρονισμένη 

εκτατική εκμετάλλευση της (διαπλάτυνση και εκβάθυνση 

εσοδευτικών στομίων, εκσυγχρονισμός ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων, αλλαγή διχτύων, συντήρηση λουρονησίδων, 
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περιφερειακά κανάλια για την καλύτερη κυκλοφορία του νε

ρού), 

β. Τεχνικά έργα που συνίστανται στη βαθμιαία μετατροπή της 

λιμνοθάλασσας σε σύστημα ήπιας ημιεντατικής εκμετάλλευ

σης, όπου η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σχέ

ση με την εκτατική καλλιέργεια, αλλά απαιτείται πλέον ο 

συνεχής έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών και των φυ

σικοχημικών παραμέτρων. 

Έτσι με το πρώτο σύστημα, που μπορεί να αποτελέσει την 

πρώτη φάση οποιασδήποτε παρέμβασης, επιτυγχάνεται η αύξηση 

της παραγωγικότητας της λιμνοθάλασσας με βάση τη μελέτη του 

ιχθυολογικού ισοζυγίου. Μελετάται δηλαδή η μέγιστη πυκνότητα 

ιχθύων που ανέχεται το οικοσύστημα σε σχέση με τις κατά τό

πους υδρολογικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τα 

έργα εκτατικής εκμετάλλευσης. Αντίθετα για το δεύτερο, που 

πρέπει να αποτελεί μεταγενέστερη φάση, απαιτείται πλήρης με

λέτη του υδρολογικού ισοζυγίου, πριν γίνει οποιαδήποτε επέμ

βαση, γιατί η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται και από ελεγχόμενο 

εμπλουτισμό των νερών (π.χ. εκτροπή γλυκών νερών) και ως εκ 

τούτου εμπλουτισμό και με πρόσθετα θρεπτικά στοιχεία. Έτσι 

υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει δραματικά η αλατότητα των νε

ρών, και η ικανότητα αυτόκαθαρισμού του συστήματος σε περι

πτώσεις ευτροφισμού, με άμεσες καταστροφικές συνέπειες στους 

ιχθυοπληθυσμούς, και με αλλαγή της σύστασης των βιοκοινωνιών. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα κρίνονται ως θετικά τα 

μέχρι τώρα έργα που αποβλέπουν στη βελτίωση των μορφολογικών 

και υδρολογικών συνθηκών της περιοχής και που συνίστανται: 

α. Στην προσέλκυση του γόνου των αυτοχθόνων ειδών των 

λιμνοθαλασσών (με τη διευκόλυνση της εισόδου και τον παραμε-
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ρισμό των φυσικών και. τεχνητών εμποδίων), και στην πρόσταζα 

και "αστυνόμευση" του. Τέτοια έργα θεωρούνται: 

Η αντικατάσταση των "καλαμωτών" με σύγχρονες ιχθυοσυλλη-

πτικές εγκαταστάσεις. 

Η διαπλάτυνση και εκβάθυνση των εσοδευτικών στομίων, 

όπου σήμερα έχουν συσσωρευτεί φερτές ύλες, και η κατα

σκευή μόνιμων στομίων. 

Η κατασκευή τάφρων διαχείμανσης που θα συνδέονται λει

τουργικά με τα εσοδευτικά στόμια και όπου θα κατευθύνε

ται ο εισερχόμενος γόνος, για να αναπτυχθεί κάτω από θε

τικότερες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφής. 

0 έλεγχος των φυτοφαρμάκων. 

β. Στην εξαλίευση μόνο εμπορευσίμων μεγεθών με: 

Σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. 

Εξοπλισμό των ψαράδων με δίχτυα ανάλογων διαμετρημάτων 

και γενικά με τους συγχρόνους τρόπους εξαλίευσης. 

γ. Στην επίτευξη της καλής λειτουργίας του λιμνοθαλάσ-

σιου οικοσυστήματος με: 

Συντήρηση των λουρονησίδων. 

Διατήρηση σε καλή κατάσταση των στομίων. 

Εξάλειψη κάθε αναχώματος και τεχνητού εμποδίου μέσα στην 

έκταση της λιμνοθάλασσας (βλ. Τσοπέλι), το οποίο δυσχε

ραίνει την καλή κυκλοφορία και εναλλαγή των νερών. 

Τοποθέτηση φραγμών (peraluman) κατά μήκος ορισμένων συ

νόρων της λιμνοθάλασσας με τις ελώδεις εκτάσεις, ώστε να 

εμποδίζεται μεν η διαφυγή των ψαριών αλλά να επιτρέπεται 

η περιοδική πλημμύρα των εκτάσεων αυτών, πράγμα που θα 

προφυλάσσει τη δομή των σημαντικότατων αυτών βιοτόπων. 

Το έργο αυτό, όμως, θεωρείται κατασκευαστικά δύσκολο και 
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απαιτεί ειδική μελέτη υλοποίησης. 

Τα πιο πάνω έργα αναλύονται στη μελέτη "Αλιευτική ανά

πτυξη και προστασία λιμνοθαλασσών του Βόρειου Αμβρακικού"! 

όπου εκτιμώνται και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Πιστεύεται πως έργα όπως η διάνοιξη περιμετρικής τά

φρου και τα κανάλια εκτροπής γλυκού νερού πρέπει να αντιμετω

πιστούν ξεχωριστά για κάθε λιμνοθάλασσα. Αυτό γίνεται στην 

πιο πάνω μελέτη, όπου επισημαίνεται η ανάγκη να προηγηθούν τα 

αποτελέσματα της ωκεανογραφικής μελέτης του ΕΚΘΕ, πριν λη

φθούν οι τελικές αποφάσεις πάνω στο θέμα της δεύτερης φάσης 

των βελτιωτικών έργων. Βέβαια, στις μικρές λιμνοθάλασσες όπου 

έχουν ήδη αρχίσει έργα εκσκαφής περιμετρικής τάφρου, προτεί

νεται να συνεχιστούν, αφενός μεν γιατί στα μικρότερα συστήμα

τα είναι ευκολότερος ο έλεγχος των υδρολογικών συνθηκών, και 

αφετέρου γιατί θα αποτελέσουν πολύτιμη εμπειρία και βάση για 

τον προγραμματισμό παρόμοιων έργων στις υπόλοιπες λιμνοθάλασ

σες. 

Με το ίδιο σκεπτικό, θα μας έβρισκε σύμφωνους η πρότα

ση για μετατροπή μιας μικρής λιμνοθάλασσας σε κέντρο εφαρμο

γής ενός προτύπου διερευνητικού συστήματος αλιευτικής εκμε

τάλλευσης των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το κέντρο αυτό 

θα μας εφοδίαζε με σημαντική εμπειρία πάνω στον τομέα, και θα 

απέτρεπε σοβαρά λάθη στον πιθανό μελλοντικό σχεδιασμό μιας 

πιο εντατικοποιημένης μορφής διαχείρισης επιλεγμένων λιμνοθα

λασσών, που θα καταταχθούν στη Β' ζώνη προστασίας κατά Ramsar 

(αυξημένη αλλά όχι απόλυτη προστασία). 

1. Βλ. Πρόγραμμα Αμβρακικού, 4ος τόμος, Ειδικές Μελέ
τες, αριθ. 2. 
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απορρίπτεται για τους εξής λόγους: 

Δεν υπάρχει εμφανής παροχή γλυκών νερών, ενώ η μεταφορά 

του με κάποια τεχνικά έργα θα ήταν υπερβολικά δαπανηρή. 

Επομένως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή κάποιου σχεδίου 

εντατικοποιημένης διαχείρισης που θα στηριζόταν βασικά 

στην ελεγχόμενη προσθήκη γλυκών νερών στο οικοσύστημα. 

Η λιμνοθάλασσα της Πωγωνίτσας λόγω των ειδικών μορφολο

γικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της, και κυ

ρίως της υψηλής θερμοκρασίας των νερών στους θερινούς 

μήνες, ενδείκνυται για την εγκατάσταση της διερευνητικής 

μονάδας ημιεντατικής πάχυνσης γαρίδας σε περίκλειστο. 0 

σχηματισμός του περικλείστου μπορεί να καταλάβει μια 

έκταση 10 στρεμμάτων, από τα 450 στρ. της λιμνοθάλασσας, 

μετά από ειδική μελέτη της θέσης και του τρόπου εγκατά

στασης. Θετικός παράγοντας: το εκκολαπτήριο της γαρίδας 

που θα λειτουργήσει μέσα στον παρακείμενο ιχθυογεννητικό 

σταθμό. 

Ως εναλλακτική όμως λύση προτείνεται η εφαρμογή του 

πρότυπου σχεδίου διαχείρισης στη λιμνοθάλασσα Τσοπέλι, που 

μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί θετικά σε κάθε βελτιωτικό έργο 

με αύξηση της αλιευτικής της παραγωγής (25 χλγ./στρέμμα), και 

στην οποία υπάρχει η δυνατότητα ελεγχόμενης εκτροπής γλυκών 

νερών, ενώ οι ψαράδες του συνεταιρισμού έχουν αποδεχτεί και 

υιοθετήσει τις νέες μεθόδους διαχείρισης. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι οι λιμνοθάλασσες του 

Αμβρακικού θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να λειτουργήσουν με κα

θεστώς μιας "εκσυγχρονισμένης" εκτατικής εκμετάλλευσης, με 

περιορισμένες επεμβάσεις, έτσι ώστε ο νέος τρόπος διαχείρισης 
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να γίνει κατανοητός και αποδεκτός από τους ψαράδες, οι οποίοι 

θα αποκτήσουν έτσι την απαραίτητη εμπειρία για να μπορέσουν 

αργότερα να προχωρήσουν σε πιο εκσυγχρονισμένες μορφές εκμε

τάλλευσης. 

Μέσα στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ 

των δύο φάσεων, θα γίνει αυστηρή εκτίμηση του αριθμού του ει

σερχόμενου γόνου, της παραγωγής, και των περιβαλλοντικών συν

θηκών που θα διαμορφωθούν από τα έργα της Α' φάσης. 

Θεωρούνται ως πλέον σημαντικά και άμεσης εφαρμογής τα 

πιο κάτω μέτρα και έργα: 

1. Σωστή ενημέρωση των ψαράδων πάνω στις νέες μεθόδους δια

χείρισης. 

2. Εκσυγχρονισμός ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων με την το

ποθέτηση νέων, μόνιμων, από peraluman, σε όλα τα στόμια. 

3. Ενίσχυση των λουρονησίδων. 

4. Κατασκευή τάφρων διαχείμανσης δίπλα στις ιχθυοσυλληπτι-

κές. 

5. Αποκλεισμός των ελωδών γειτονικών εκτάσεων με φραγμούς 

peraluman σε επιλεγμένες θέσεις για να εμποδίζεται η 

διαφυγή ψαριών. 

5.3. Χελοτροφία 

5.3.1. Έρευνα αγοράς 

Η έρευνα της αγοράς χέλιου που έγινε από τον Κ. Δημη

τρίου της Ομάδας Αμβρακικού του ΚΕΠΕ τον Νοέμβριο 19861 έδει-

1. Βλ. Πρόγραμμα Αμβρακικού, 5ος τόμος, Επισκόπηση της 
παγκόσμιας αγοράς χελιού. 



ξε πως το χέλι είναι ένα αλιευτικό προϊόν με υψηλή ζήτηση και 

αξία στη διεθνή αγορά. 

5.3.2. Δυνατότητες εκτροφής 

Σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία η εντατική πάχυνση του 

χελιοΟ σε ιχθυοτροφικές μονάδες της Ευρώπης. Επομένως η τε

χνογνωσία της χελοκαλλιέργειας είναι γνωστή και δοκιμασμένη 

και εναπόκειται σε εμάς να την προσαρμόσουμε σωστά στα περι

βαλλοντικά και κλιματολογικά δεδομένα της Ελλάδας. 

Τα θετικά αποτελέσματα της ιδιωτικής μονάδας πάχυνσης 

χελιου στο Ψαθοτόπι της Άρτας δικαίωσαν τις αρχικές αισιόδο

ξες προβλέψεις για την ανάπτυξη του τομέα στην περιοχή του 

Αμβρακικού. 

5.3.3. Εκτίμηση τοποθεσίας 

Η περιοχή του Αμβρακικού και κυρίως ο νομός Άρτας 

συνδυάζουν πολλά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της χελοκαλ-

λιέργειας, και κυρίως: 

Φυσικά χαρακτηριστικά, όπως: 

Ύπαρξη αρτεσιανών νερών σταθερής θερμοκρασίας (18<>C στα 

60 μ.), απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη γρήγορων 

ρυθμών ανάπτυξης στα χέλια. 

Ύπαρξη μεγάλων, μη εκμεταλλεύσιμων γεωργικά, εκτάσεων 

(αλίπεδα) με αργιλώδες έδαφος, κοντά σε αρτεσιανά νερά, 

όπου μπορούν να κατασκευαστούν δεξαμενές πάχυνσης. 

Καλές κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία του αέρα με

γαλύτερη των 22°C επί 6 μήνες τον χρόνο) που ευνοούν την 
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κηπίων για τη διατήρηση κοα αύξηση της θερμοκρασίας των 

αρτεσιανών νερών. 

Βιολογικά -χαρακτηριστικά, όπως : 

Είσοδο μικρών χελιών (elvers) στα εσωτερικά νερά του 

Αμβρακικού (ποτάμια, αρδευτικά κανάλια) από τον Δεκέμβριο μέ

χρι τον Απρίλιο (περίοδος ανόδου). Μετά από μια πρώτη εκτίμη

ση των αποθεμάτων χελιού στο παραπάνω στάδιο, μπορούν να κα

θοριστούν τα όρια αλιείας των elvers με σκοπό την πάχυνση 

τους σε ιχθυοτροφικές μονάδες εντατικής μορφής. 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά: 

Το χέλι είναι πολύ γνωστό είδος στην περιοχή του Αμ

βρακικού και η αλιεία του είναι παραδοσιακή στις λιμνοθάλασ

σες του. Ήδη υπάρχει δίκτυο διακίνησης του προς την εξωτερι

κή αγορά μέσω της Ένωσης Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνε

ταιρισμών. Υπάρχει επομένως ενδιαφέρον για επενδυτική δραστη

ριότητα στον τομέα της χελοκαλλιέργειας, τόσο από τους συνε

ταιρισμούς όσο και από ιδιώτες. 

5.3.4. Προτάσεις 

Προτείνονται τα εξής στάδια για την ανάπτυξη της χελο-

καλλιέργειας στην περιοχή: 

Εκτίμηση των αποθεμάτων των εσωτερικών υδάτων σε 

"elvers". Μπορεί να γίνει από την Εποπτεία Αλιείας, σε 

συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και το ΕΚΘΕ, στα πλαί

σια της ωκεανογραφικής μελέτης που έχει αναληφθεί για 

τον Αμβρακικό. 

Καθορισμός των ορίων αλιείας μικρού χελιού, ώστε να προ-
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στατευθούν οι πληθυσμού αλλά και η παραγωγή των λιμνοθα

λασσών. 

Χαρτογράφηση των θέσεων αλιείας elvers. 

Προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας της διερευνητι

κής μονάδας εκτροφής χελιού στο Ψαθοτόπι της Άρτας το 

συντομότερο δυνατό. Η μονάδα αυτή προτείνεται να συνδυά

ζει τους εξής στόχους: 

Να αποτελέσει κυρίως κρατικό σταθμό διάθεσης νεαρών 

ατόμων χελιού των 20-40 γρ. σε ιδιωτικές και συνε

ταιριστικές μονάδες πάχυνσης, ώστε να αποφεύγεται 

το ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης των μικρών χελιών που 

έχει ανάγκη πιο αυστηρή επιστημονική παρακολούθηση. 

Έτσι θα αποφευχθεί και η εξαντλητική εξαλίευση του 

γόνου από τους ενδιαφερομένους εκτροφείς, γιατί μέ

σα από τον σταθμό αυτό θα γίνεται ελεγχόμενη εξα

λίευση των μικρών μόνο χελιών, των 0,3-0,6 γρ. 

(elvers), των οποίων η φυσική θνησιμότητα είναι ού

τως ή. άλλως πολύ μεγάλη. Με τον τρόπο αυτό θα πε

ριορίζονται οι επιπτώσεις της αλιείας των elvers 

στους φυσικούς πληθυσμούς του Αμβρακικού. Στη μονά

δα θα συμπεριλαμβάνεται μικρός αριθμός δεξαμενών 

παραδειγματικής πάχυνσης των χελιών σε: α) θερμαι

νόμενα νερά στους 20<> C, β) αρτεσιανά νερά όπως 

αντλούνται στη θερμοκρασία των 18oC. 

Να αποτελέσει συμβουλευτικό κέντρο για τους ενδια

φερόμενους εκτροφείς σε θέματα μεθοδολογίας εκτρο

φής» πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών, καθώς 

και κέντρο προμήθειας φαρμάκων, τροφής και εξοπλι

σμού σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές μονάδες πάχυν-
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σης. 

Να αποτελέσει κέντρο έρευνας πάνω σε θέματα των 

εντατικών υδατοκαλλιεργειών γλυκού νερού. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θεωρούνται απαραίτη

τα: 

Η στελέχωση της μονάδας με εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό. 

Ένα σχέδιο λειτουργίας της μονάδας που θα δείχνει όλα 

τα απαραίτητα στάδια για την ολοκλήρωση και λειτουργία 

των έργων βάσει χρονοδιαγράμματος. 

0 καθορισμός του φορέα διαχείρισης του έργου και της πο

λιτικής διάθεσης του προϊόντος. 

Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού προτείνουμε τη λει

τουργία του κυπρινοτροφείου και του χελοτροφείου κάτω από τον 

ίδιο φορέα διαχείρισης. Για χάρη της οικονομικής απόδοσης της 

μονάδας, μακροπρόθεσμα, και της λειτουργίας της σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, κρίνεται σκόπιμο να λειτουργήσει ως δημοσυ-

νεταιριστική ΑΕ σύμφωνα με τον νόμο 1416/84. Τη μελέτη σκοπι

μότητας και την τεχνικοοικονομική μελέτη της εταιρείας ανα

λαμβάνει δίχως αμοιβή η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά

πτυξης και Αυτοδιοίκησης). Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται 

από προσφορά κοινοτικών εκτάσεων ή/και προσωπική συνεισφορά 

εργασίας των αλιευτικών συνεταιρισμών. Η επιδότηση του έργου 

γίνεται μέσω του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, ενώ το υπόλοι

πο ποσό καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Θεωρούμε ότι οι παραγωγικές δραστηριότητες θα πρέπει 

να αποδεσμευτούν από τους κεντρικούς κρατικούς φορείς όσον 

αφορά την επίβλεψη και τη διαχείριση, αφενός για να καταστούν 

ευέλικτοι και βιώσιμοι, και αφετέρου για να ενταχθεί η οικο-
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νομική τους δραστηριότητα στην ευθύνη τοπικών φορέων. 

Όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων πάχυνσης που είναι 

σκόπιμο να εγκατασταθούν στην περιοχή πιστεύεται ότι, ακόμα 

και αν ανέβει η παραγωγή στους Α.000 τόν./χρόνο, δεν θα έχει 

αρνητική επίπτωση στη διαμόρφωση της τιμής του χελιου, (Κ. 

Δημητρίου, Νοέμβριος 1986). Κρίνεται όμως σκόπιμο, σε πρώτη 

φάση, το επιτρεπτό όριο αλιείας elvers να μην ξεπεράσει το 

συνολικό δυναμικό παραγωγής των 1.000 τόνων εμπορευσίμου χε

λιου (Β = 250-300 γρ.)» που μεταφράζεται σε 5 ιχθυοτροφικές 

μονάδες, μέσης παραγωγής 200 τόν./χρόνο, κάλυψης 80-100 

στρεμμάτων αλιπέδων και συνολικών απαιτήσεων σε αρτεσιανό νε

ρό από 3.500 έως 5.000 μ3/ώραΐ. 

5.4. Κυπρινοτροφία 

5.4.1. Έρευνα αγοράς 

0 κυπρίνος έχει χαμηλή τιμή και η ζήτηση του στην εγ

χώρια αγορά είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα η καλλιέργεια 

του να μην είναι τόσο επικερδής. 

1. Επειδή, όπως φαίνεται, οι απαιτήσεις σε νερό γι' 
αυτή την ποσότητα παραγωγής χελιου είναι πολύ σημαντικές, θα 
πρέπει να διερευνηθεί πολύ προσεκτικά η διαθεσιμότητα αυτών 
των ποσοτήτων καθώς και οι επιπτώσεις διοχέτευσης τους ως 
απορροών στον Αμβρακικό Κόλπο. Για μεγάλες μονάδες ίσως θα 
πρέπει να διερευνηθούν οι προοπτικές χρησιμοποίησης μεθόδων 
ανακύκλωσης του νερού. 
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5.4.2. Δυνατότητες εκτροφής 

θεωρείται ιδανικό είδος για εκτροφή ημιεντατικής μορ

φής. ECναι εύκολη η παραγωγή γόνου. 0 γόνος είναι αρκετά αν

θεκτικός στο στάδιο της ανάπτυξης. Αναπτύσσεται εύκολα και σε 

διάφορες συνθήκες εκτροφής. 

Πιστεύεται ότι η λειτουργία της ημιεντατικής μονάδας 

εκτροφής κυπρίνου στο Ψαθοτόπι, ως αποδεικτικής μονάδας του 

ημιεντατικού μοντέλου πάχυνσης, θα συμβάλει σημαντικά στην 

απόκτηση εμπειρίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με τα 

εξής τμήματα της: 

Κέντρο διάθεσης γόνου κυπρίνου. 

Αποδεικτική μονάδα εκτροφής. 

Συμβουλευτικό κέντρο. 

Κέντρο έρευνας πάνω στις ημιεντατικές καλλιέργειες γλυ

κών νερών. 

5.Α.3. Προτάσεις 

Δεν θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν μεγάλες επενδυτικές πρω

τοβουλίες στον ιδιωτικό και συνεταιριστικό τομέα όσον αφορά 

την εκτροφή του κυπρίνου, πριν γίνει μια σε βάθος έρευνα της 

αγοράς και μελετηθούν οι δυνατότητες διάθεσης του προϊόντος 

στην εγχώρια και ξένη αγορά. 

Στα πλαίσια του "κέντρου έρευνας" θα μπορούσε να μελε

τηθεί η δυνατότητα ημιεντατικής εκτροφής κάποιων άλλων ειδών 

του γλυκού νερού, με υψηλότερη αγοραστική αξία, όπως π.χ. του 

κέφαλου, που και η τιμή του είναι υψηλότερη (τιμή 1986, 800 

δρχ./κιλό) αλλά και το αυγοτάραχο του θηλυκού ψαριού ("μπά-
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φας") θεωρείται προϊόν πολυτελείας. 

5.5. Πεστροφοτροφία 

5.5.1. Έρευνα αγοράς 

Από έρευνα που έγινε στο θέμα της ζήτησης (ΠΑΣΕΓΕΣ-

Συνεταιρισμός Πεστροφοτρόφων Ηπείρου) προκύπτει ότι η πέστρο

φα δεν έχει μεγάλες δυνατότητες παραπέρα απορρόφησης στην 

εσωτερική αγορά, αλλά η εξωτερική αγορά, που δεν έχει κατα

κτηθεί ακόμα, αποτελεί μια σημαντική μελλοντική διέξοδο, δε

δομένου ότι στην Ευρώπη και μάλιστα στον Κοινοτικό χώρο είναι 

μια πλήρως ανεπτυγμένη αγορά με παραγωγή άνω των 100 χιλ. τό

νων. 

5.5.2. Δυνατότητες εκτροφής 

Η πέστροφα είναι είδος που απαιτεί χαμηλές θερμοκρα

σίες νερού για την καλή ανάπτυξη του, και ως εκ τούτου καλ

λιεργείται με επιτυχία σε μέρη με τις αντίστοιχες υδρολογικές 

και κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. σε νερά ποταμιών). 

5.5.3. Προτάσεις 

Σε σχέση με τα πιο πάνω και με βάση το γεγονός ότι τα 

τρία τελευταία χρόνια άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα 

διάθεσης της πέστροφας, πιστεύεται ότι θα έπρεπε να περιορι

στούν οι επενδυτικές δραστηριότητες προς την πεστροφοκαλλιέρ-

γεια. Επειδή όμως οι συνθήκες στα ποτάμια της ευρύτερης πε-
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ριοχής του Αμβρακικού είναι ευνοϊκές για την εκτροφή της πέ

στροφας, προτείνεται η επαναδραστηριοποίηση στον τομέα να γί

νει μετά από την αναλυτική μελέτη και έρευνα των δυνατοτήτων 

της εξωτερικής αγοράς, και ενός σωστού marketing στην εσωτε

ρική. 

5.6. Ιχθυοκλωβοί 

5.6.1. Έρευνα αγοράς 

Βλέπε Πρόγραμμα Αμβρακικού, 4ος τόμος, Ειδικές Μελέτες, 

αριθ. 4. 

5.6.2. Δυνατότητες εκτροφής 

Σήμερα τα είδη που εκτρέφονται σε ιχθυοκλωβούς, στις 

μεσογειακές χώρες, είναι ευρύαλα ψάρια των οποίων έχει επιλυ

θεί κατά κάποιο τρόπο το θέμα του γόνου. Κυριαρχούν δε η τσί

πουρα και το λαβράκι για δυο λόγους: 

α. Εφαρμόζεται σε εμπορική κλίμακα η τεχνητή αναπαραγωγή 

των ειδών αυτών (συνδυασμός φωτοπεριόδου - θερμοκρασίας 

ή/και ενέσεων χοριακής γονιδοτροπίνης). 

β. Θεωρούνται ψάρια Α' κατηγορίας με υψηλή τιμή στην αγορά. 

Η μέθοδος των ιχθυοκλωβών επιλέχτηκε με τα κριτήρια: 

Του χαμηλού κόστους κατασκευής-εγκατάστασης. 

Της καλής ανανέωσης του νερού. 

Της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Της αποδεδειγμένης καλής απόδοσης στην πάχυνση των συ

γκεκριμένων ειδών. 
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5.6.3. Τοποθεσία εγκατάστασης 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μιας μο

νάδας ιχθυοκλωβών είναι: 

Η ύπαρξη απάνεμων κόλπων αμμώδους πυθμένα. 

Μεγάλα βάθη (> 15μ.) σε μικρή απόσταση από την ακτή. 

Η ύπαρξη ρευμάτων για την καλή ανανέωση των νερών και τη 

διατήρηση των απαραίτητων επιπέδων οξυγόνου και για τη 

διάχυση των αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να 

αποφεύγεται η συσσώρευση οργανικής Ολης στον πυθμένα κά

τω από τους κλωβούς. 

Οι καλές κλιματολογικές και σταθερές φυσικοχημικές συν

θήκες (αλατότητα, θερμοκρασία νερού). 

0 Αμβρακικός Κόλπος με βάση τις μέχρι τώρα διαθέσιμες 

πληροφορίες πληροί τις πιο πάνω συνθήκες σε πολλά σημεία του 

και ως εκ τούτου θεωρείται κατάλληλος για την ανάπτυξη της 

μεθόδου των ιχθυοκλωβών σε ερευνητικό και επενδυτικό επίπεδο. 

5.6.4. Προτάσεις 

Οι προτάσεις μας όσον αφορά την ανάπτυξη της συγκεκρι

μένης μεθόδου υδατοκαλλιέργειας διατυπώνονται ως εξής: 

α. Η μονάδα των 10 ιχθυοκλωβών, που θα χρηματοδοτηθεί 

από το έκτακτο κονδύλι των 50 εκατ. δρχ. του ΥΠΕΘΟ, να αποτε

λέσει ουσιαστικά τη "διερευνητική μονάδα πάχυνσης σε κλω

βούς", που είναι αλιευτικό έργο της Προγραμματικής Σύμβασης, 

και να συνδεθεί λειτουργικά με τον ιχθυογεννητικό σταθμό της 

Πωγωνίτσας, κάτω από την ίδια επιστημονική και οικονομική 

διεύθυνση. Το σχήμα λειτουργίας δίνεται αναλυτικά στο υπόμνη-
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μα για το "Σχέδιο λειτουργίας του ιχθυογεννητικού σταθμού" 

(Ωρολογά Α., Ζαλαχώρη Ε., ΚΕΠΕ, Νοέμβριος 1986, αδημοσίευτο). 

Επειδή δε ο ιχθυογεννητικός σταθμός δεν θα λειτουργή

σει πριν το τέλος του 1988, η πρόταση χωρίζεται σε δύο φά

σεις: 

Στην Α' Φάση να λειτουργήσουν οι 10 ιχθυοκλωβοί με ευ

θύνη της Εποπτείας Αλιείας Πρέβεζας και με πρόσληψη ενός 

ειδικευμένου βιολόγου, για την πρώτη περίοδο εκτροφής (1987-

1989). 

Στη Β' Φάση η μονάδα να μεταβληθεί σε συνεταιριστική ή 

δημοσυνεταιριστική επιχείρηση και να συνδεθεί με τον ιχθυο-

γεννητικό σταθμό είτε κάτω από τον ίδιο φορέα διαχείρισης 

(βλ. Υπόμνημα πιο πάνω) είτε απλώς λειτουργικά, με άτυπη συ

νεργασία των δύο φορέωνί. 

0 ιχθυολόγος-επιστημονικός διευθυντής της μονάδας ανα

λαμβάνει τον σχεδιασμό ερευνητικού προγράμματος πάνω στα θέ

ματα: 

Δυνατότητες πάχυνσης άλλων, ευρυαλων ή μη, ειδών σε ιχ-

θυοκλωβούς (προσθήκη δύο πειραματικών κλωβών). 

Σύνδεση των ιχθυοκλωβών με οστρακοκαλλιέργειες. 

Δυνατότητες μείωσης του συντελεστή μετατρεψιμότητας της 

βιομηχανοποιημένης τροφής, με σκοπό τη μείωση του κό

στους λειτουργίας και της οργανικής επιβάρυνσης του πυθ

μένα λόγω της μεγάλης περίσσειας τροφής. 

1. Πρόσφατα (1989) ιδρύθηκε δημοτικοσυνεταιριστική 
επιχείρηση στην Πρέβεζα που θα αναλάβει τη διαχείριση της μο
νάδας . 
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Επιπτώσεις της λειτουργίας μιας μονάδας ιχθυοκλωβών στο 

άμεσο περιβάλλον, σε συνάρτηση με τον χρόνο λειτουργίας, 

και με κάθε άλλο παράγοντα που θα επηρέαζε την απόδοση 

της μονάδας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

β. Ιχθυογεννητικός σταθμός ΠωγωνΙτσας: Όσον αφορά τον 

ιχθυογεννητικό σταθμό, του οποίου η άμεση κατασκευή και λει

τουργία θεωρείται απαραίτητη για την προώθηση ιχθυοτροφικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή, προτείνεται να τεθεί κάτω από τη 

διαχείριση μιας ανώνυμης εταιρείας με συμμετοχή της ΕΤΒΑ 

ή/και της ΑΤΕ, των ΟΤΑ και συνεταιρισμών. Η πρόταση αυτή ανα

λύεται στο υπόμνημα: "Σχέδιο διαχείρισης του ιχθυογεννητικού 

σταθμού. Μοντέλο καθετοποιημένης ιχθυοτροφικής μονάδας" Ωρο

λογά Α. και Ζαλαχώρη Ε. (Νοέμβριος, 1986, αδημοσίευτο), όπου 

αναλύεται ο προτεινόμενος φορέας διαχείρισης, το σχέδιο λει

τουργίας της μονάδας και η προτεινόμενη πολιτική διάθεσης των 

προϊόντων. 

γ. Όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων εκτροφής που 

μπορούν να αγκυροβοληθούν στον κόλπο του Αμβρακικού, δίχως να 

προκαλέσουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλ

λον, εκτιμάται ότι, σήμερα, με τις τελειοποιημένες και ανθε

κτικότερες κατασκευές των ιχθυοκλωβών, περισσότερο από τα 

απάνεμα μέρη, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις πιο κάτω προϋ

ποθέσεις, με βάση τις οποίες ρυθμίζονται και οι ιχθυοφορτί-

σεις στους ιχθυοκλωβούς: 

Ύπαρξη θαλάσσιων ρευμάτων, τα οποία όμως δεν πρέπει να 

είναι τόσο δυνατά ώστε να κλείνουν τα δίχτυα και να 

τραυματίζονται τα ψάρια. 

Ύπαρξη αμμώδους πυθμένα που θα απορροφά και θα ανακυ

κλώνει τα οργανικά κατάλοιπα - απόβλητα της ιχθυοκαλ-
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λιέργειας. 

Παρεμβολή τουλάχιστον 10 μ. μεταξύ πυθμένα και κάτω 

άκρου κλωβών. 

Η χαρτογράφηση των θέσεων που πληρούν τις πιο πάνω 

συνθήκες έχει γίνει σωστά από τη μελέτη Παπαγιάννη από όπου 

και ο Χάρτης 1. 

Παρ' όλα αυτά ο αριθμός των ιχθυοκλωβών δεν μπορεί να 

καθοριστεί επακριβώς, εάν δεν γνωστοποιηθούν πρώτα τα αποτε

λέσματα της ωκεανογραφικής μελέτης του Αμβρακικού Κόλπου που 

ανατέθηκε στο ΕΚΘΕ, με σκοπό να μελετηθεί η συμπεριφορά των 

υδάτων της περιοχής και η ταχύτητα ανανέωσης των νερών του 

κόλπου. Έτσι τα κριτήρια που αναφέρονται, όπως η παρεμβολή 

απόστασης 500 μ., 1.000 μ. ή 2.000 μ. μεταξύ 2 μονάδων ιχθυο

κλωβών, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους, μόνο σαν ενδεικτικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για τον αρχικό προγραμματισμό των 

αλιευτικών αυτών επενδύσεων και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η με

λέτη του ΕΚΘΕ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω, και τους 

διάφορους παράγοντες, που περιγράφονται στην Ειδική Μελέτη 

"Ιχθυοκλωβοί: Πρότυπο σχέδιο εγκατάστασης και λειτουργίας"!, 

προτείνουμε η δυναμικότητα των μελλοντικών μονάδων πάχυνσης 

σε ιχθυοκλωβούς να μην υπερβεί τους 500 τόνους, δηλαδή τους 

200 περίπου κλωβούς σε όλο τον κόλπο του Αμβρακικού, κατά την 

επόμενη 2ετία. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να επανεξεταστεί με βά

ση τα αποτελέσματα της ωκεανογραφικής μελέτης στο τέλος του 

1989, και εφόσον αυτά συνηγορούν, να επιτραπεί η αγκυροβόληση 

άλλων 200 κλωβών φτάνοντας έτσι τους 1.000 τόνους παραγωγής 

1. Βλ. Πρόγραμμα Αμβρακικού, τόμος Α, Ειδικές Μελέτες, 
αριθ. 4. 
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ευρύαλων ψαριών, μόνο από εντατικές μονάδες εκτροφής (διαστά

σεις κλωβών: 6X6X6 μ., V a 125 μ3). 

Συμφωνά με το πιο πάνω σκεπτικό μάς βρίσκει αντίθετους 

η πρόταση ιδιώτη για άμεση εγκατάσταση μονάδας 150 ιχθυοκλω-

βών στον κόλπο της Παλιόβαρκας, στη σημερινή φάση που δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες που θα μπορούσαν 

να εκτιμήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τόσο υψηλής ιχθυ-

οφόρτισης σε μέρος του κόλπου. 

Εφόσον όμως εγκριθεί το σχέδιο, προτείνεται να γίνει 

τουλάχιστον σε 5 χρονικά στάδια η λειτουργία του συνόλου των 

ιχθυοκλωβών π.χ.: 

1ος χρόνος: 30 κλωβοί 

2ος χρόνος: 50 κλωβοί 

3ος χρόνος: 80 κλωβοί 

4ος χρόνος: 100 κλωβοί 

5ος χρόνος: 150 κλωβοί (μετά από άδεια της Εποπτείας Αλιεί

ας). 

5.7. Οστρακοκαλλιέργειες 

5.7.1. Έρευνα αγοράς 

Τα περιστατικά δηλητηρίασης από οστρακοειδή, στο πα

ρελθόν, έχουν απομακρύνει τον μέσο Έλληνα καταναλωτή από την 

αγορά αυτή, και τα είδη αυτά καταναλώνονται κυρίως σε περιο

χές όπου υπάρχει παράδοση, όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη. 

Σήμερα οι κίνδυνοι δηλητηρίασης έχουν εκλείψει, γιατί 

τα οστρακοειδή που διατίθενται στην αγορά περνούν από δεξαμε

νές καθαρισμού ή/και ελέγχονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
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της περιοχής ανάπτυξης τους. Έτσι πιστεύεται ότι απαιτείται 

απλά ένα καλό marketing του είδους για να αυξηθεί η ζήτηση 

του και να επιτευχθούν καλές τιμές στην εσωτερική αγορά, δε

δομένου ότι στην εξωτερική αγορά υπάρχει ήδη αυξημένη ζήτηση. 

Εφιστάται η προσοχή στις προδιαγραφές υγιεινής που 

μπορεί να ζητήσουν οι αντιπρόσωποι της ευρωπαϊκής κυρίως αγο

ράς (βεβαίωση καθαρισμού σε δεξαμενές, ή βεβαίωση καθαρότητας 

της περιοχής ανάπτυξης). 

5.7.2. Δυνατότητες εκτροφής 

Τα δίθυρα μαλάκια, στα οποία περιλαμβάνονται τα περισ

σότερα και σπουδαιότερα από οικονομικής πλευράς εδώδιμα είδη 

οστρακοειδών, ζουν προσκολλημένα σε σκληρές επιφάνειες, βρα

χώδεις ή αμμώδεις βυθούς και σε βάθη που ποικίλλουν από μερι

κά εκατοστά μέχρι αρκετές δεκάδες μέτρα. 

Τα περισσότερα είδη είναι γονοχωριστικά και από το γο

νιμοποιημένο αυγό σχηματίζεται η πελαγική νύμφη (λάρβα), η 

οποία, μετά πάροδο μερικών εβδομάδων, μεταμορφώνεται σε ώριμο 

άτομο και προσκολλάται στο κατάλληλο υπόστρωμα. 

Τα δίθυρα τρέφονται φιλτράροντας το υδάτινο περιβάλλον 

τους και κατακρατώντας φυτοπλαγκτόν και διάφορες ανόργανες 

και οργανικές ουσίες. 

Τα περισσότερο διαδεδομένα εδώδιμα είδη δίθυρων ανή

κουν στα γένη Mytilus (μύδια), Ostrea-Crassostrea (στρείδια), 

Pecten (χτένια) και Venus (κυδώνια). 

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι υπάρχουν περισσότερα 

από πενήντα εδώδιμα είδη, αλλά τα περισσότερα σε τοπικό επί

πεδο, και κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία όπου τα 
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οστρακοειδή αποτελούν παραδοσιακή τροφή. 

5.7.3. Μέθοδοι καλλιέργειας 

Το γενικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται όλες οι μέθοδοι 

καλλιέργειας είναι η συλλογή γόνου από το θαλάσσιο περιβάλλον 

ή η παραγωγή του σε οστρακογεννητικους σταθμούς και η εν συ

νεχεία ανάπτυξη και πάχυνση του κάτω από κατάλληλες συνθήκες. 

Η συλλογή του γόνου γίνεται με την πόντιση κατάλληλων 

υποστρωμάτων, όπως π.χ. κελύφη οστρακοειδών, σε περιοχές και 

στη χρονική περίοδο όπου έχει διαπιστωθεί ικανός αριθμός λαρ-

βών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι λάρβες μετά το πέρας της 

πλαγκτονικής τους ζωής αναζητούν σημεία προσκόλλησης. 

Οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρα

πέρα ανάπτυξη και πάχυνση του προσκολλημένου γόνου κατανέμο

νται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) Στις μεθόδους στις οποίες 

ο οργανισμός καλλιεργείται στην επιφάνεια του βυθού ή σε κα

τάλληλα καλάθια ή δίσκους τοποθετημένους στο βυθό μιας συγκε

κριμένης περιοχής (καλλιέργειες βυθού) και β) Στις μεθόδους 

που συνίστανται στην καλλιέργεια του οργανισμού επάνω σε κα

τάλληλα αντικείμενα (π.χ. σχοινιά), που βρίσκονται τοποθετη

μένα με διάφορους τρόπους μέσα στην υδάτινη μάζα ή την παλιρ

ροιακή ζώνη, (εκτός βυθού καλλιέργεια). 

Οι τελευταίες μέθοδοι παρουσιάζουν μια σειρά πλεονε

κτημάτων έναντι των καλλιεργειών βυθού, όπως υψηλότερη παρα

γωγικότητα, μεγαλύτερη προστασία από θηρευτές και παράσιτα, 

και τείνουν να επικρατήσουν παγκοσμίως μολονότι είναι περισ

σότερο δαπανηρές. 

0 κύριος όγκος των παραγόμενων παγκοσμίως οστράκων από 
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τις καλλιέργειες προέρχεται από τη συλλογή άγριου γόνου και 

την παραπέρα ανάπτυξη του με μία ή με συνδυασμό κάποιων από 

τις προαναφερθείσες μεθόδους. 

Η τεχνητή παραγωγή γόνου σε οστρακογεννητικούς σταθ

μούς γίνεται σε περιορισμένη κλίμακα, για είδη υψηλής εμπορι

κής αξίας και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επάρκεια φυσικού 

γόνου (π.χ. παραγωγή γόνου Crassostrea virginica στις ΗΠΑ). 

Μολονότι έχουν αναπτυχθεί σε πειραματικό επίπεδο αρκετές μέ

θοδοι για την τεχνητή παραγωγή γόνου από ποικίλα είδη δίθυρων 

(Loosanoff και Davis 1963, Bayne 1965, Gryffydd και Beaumont 

1970 κτλ.)» Υ«-α τις περισσότερες από αυτές χρειάζεται παραπέ

ρα έρευνα προκειμένου να καταστεί συμφέρουσα η εφαρμογή τους 

σε εμπορικές καλλιέργειες. 

5.7.4. Τοποθεσία εγκατάστασης 

Προκειμένου να διευκρινιστούν οι δυνατότητες καλλιέρ

γειας ενός ή περισσοτέρων ειδών οστρακοειδών στον κόλπο του 

Αμβρακικού πρέπει να ερευνηθούν οι φυσικοχημικές και βιολογι

κές παράμετροι του κόλπου ("Ωκεανογραφική μελέτη" ΕΚΘΕ). 

Η γνώση των ετήσιων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και 

της αλατότητας είναι απαραίτητη. Ακόμη αναγκαία είναι η συνε

χής ανανέωση του νερού στις περιοχές της καλλιέργειας, τόσο 

για τον εμπλουτισμό με θρεπτικές ύλες, όσο και για την απομά

κρυνση των προϊόντων μεταβολισμού των οστράκων προς αποφυγή 

δημιουργίας ανοξικών συνθηκών. Η ύπαρξη ικανών ποσοτήτων φυ-

τοπλαγκτού στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι απαραίτητη, γιατί 

αυτό αποτελεί την κύρια τροφή των οστρακοειδών. 

0 αποκλεισμός ρυπαντικών ουσιών, και ιδιαίτερα ενώσεων 
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μετάλλων τοξικών για τον άνθρωπο, από την τοποθεσία καλλιέρ

γειας είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποφευχθεί η 

συσσώρευση τους στο σώμα των οστρακοειδών σε υψηλά επίπεδα 

συγκέντρωσης. Τέτοιες περιοχές μπορεί να υπάρχουν στον Αμβρα

κικό Κόλπο στα σημεία που φαίνονται στον Χάρτη 1. Τα δε απο

τελέσματα της ωκεανογραφικής μελέτης του ΕΚΘΕ θα συμβάλουν 

σημαντικά στην πληρέστερη και ακριβέστερη χαρτογράφηση των 

τοποθεσιών αυτών. 

5.7.5. Προτάσεις 

Σε σχέση με τα πιο πάνω, και με τα σχέδια που έχουν 

προταθεί για την ανάπτυξη της οστρακοκαλλιέργειας στον Αμβρα

κικό, καταλήγουμε στα παρακάτω σημεία: 

α. Όσον αφορά την εγκατάσταση σχεδίων οστρακοκαλλιέρ-

γειας δίπλα σε μονάδες ιχθυοκλωβών: 

Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει ή 

να επηρεαστεί η οστρακοκαλλιέργεια από την παράλληλη καλλιέρ

γεια ψαριών σε κλωβούς μέσα στον κόλπο. 

Έχουν αναφερθεί θετικά αποτελέσματα από τη συγκαλλιέρ-

γεια οστρακοειδών με διάφορα είδη ψαριών (Bardach et al., 

1972) αλλά αφορούν κυρίως πειραματικές καλλιέργειες σε κλει

στές τεχνητές λίμνες, όπου προστίθενται θρεπτικές ουσίες. Πι

στεύεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το φιλτράρισμα του νε

ρού από τα όστρακα που ζουν στον πυθμένα βοηθά στην καλύτερη 

κατανομή των θρεπτικών ουσιών και επομένως στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της λίμνης. 

Πάντως εάν δεν υπάρχει επαρκής ανανέωση των υδάτων 

μπορούν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στα ψά-
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pia, γιατί η συσσώρευση των προϊόντων μεταβολισμού των οργα

νισμών είναι πιθανό να οδηγήσει στον σχηματισμό ανεπιθύμητων 

ευτροφικών συνθηκών. 

Επιπλέον η συνύπαρξη ασπόνδυλων και σπονδυλωτών οργα

νισμών σε μεγάλες πυκνότητες, όπως σε συνθήκες καλλιέργειας, 

είναι πιθανόν να έχει ως επακόλουθο τη συμπλήρωση του κύκλου 

ζωής μερικών παρασίτων (π.χ. σκωλήκων της τάξεως Διγένεα), 

που θα ήταν αδύνατη κάτω από συνθήκες μονοκαλλιέργειας. Μεγά

λος αριθμός τέτοιων παρασίτων θα είχε δυσάρεστα αποτελέσματα 

και για τις δύο καλλιέργειες. 

Οπωσδήποτε, πριν αποφασιστεί η πολυκαλλιέργεια σε ευ

ρεία κλίμακα, θα πρέπει να γίνουν πειραματικές δοκιμές σε κα

τάλληλα σημεία του κόλπου. 

Ακόμη όμως και αν αποδειχθεί ασύμφορη η πολυκαλλιέρ-

νεια, θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα συλλογής γόνου 

από τον κόλπο και η μεταφορά του για πάχυνση σε άλλες περισ

σότερο πρόσφορες περιοχές. 

Αν διαπιστωθούν ανεπαρκείς ποσότητες γόνου στον κόλπο, 

θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατασκευής οστρακο-

γεννητικού σταθμού για την παραγωγή γόνου ειδών για τα οποία 

έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικές μέθοδοι τεχνητής αναπαραγωγής 

και τα οποία είναι συγχρόνως υψηλής εμπορικής αξίας (π.χ. 

στρείδια). Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας ενός τέτοιου 

σταθμού θα ήταν σημαντικά μειωμένο, εφόσον θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν πολλές από τις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννη-

τικού σταθμού που ήδη κατασκευάζεται. 

β. Όσον αφορά την εγκατάσταση διερευνητικών μονάδων, 

προτείνεται : 

η εγκατάσταση διερευνητικής μονάδας καλλιέργειας μυδιών 
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(Mytilus edulis), με τη μέθοδο i) των μακριών γραμμών 

και ϋ ) των σχεδίων, μακριά από τη μονάδα των ιχθυοκλω-

βών. Στη μονάδα αυτή θα ερευνηθούν οι κίνδυνοι που προα

ναφέρθηκαν. 

η εγκατάσταση πρόσθετων πειραματικών μονάδων καλλιέργει

ας στρειδιών, χτενιών και κυδωνιών, οι οποίες θα υπάγο

νται, μαζί με αυτήν της μυδοκαλλιέργειας, στον φορέα 

διαχείρισης του ιχθυογεννητικου σταθμού, όπου και θα γί

νονται τα πιο πάνω πειράματα τεχνητής εκκόλαψης και ανά

πτυξης των προνυμφών μέχρι το στάδιο του "spat" (στάδιο 

προσκόλλησης) και θα σχεδιάζεται το πρόγραμμα αντιμετώ

πισης ασθενειών. 

γ. Όσον αφορά τη δυναμικότητα των επενδυτικών μονά

δων, σε πρώτη φάση συμφωνούμε με την άποψη της μελέτης Παπα-

γιάννη για 750 τόνους/χρόνο, με την προϋπόθεση ότι θα τηρού

νται αποστάσεις μεγαλύτερες των 2.000 μ. μεταξύ 2 μονάδων, με 

σχεδίες διαστάσεων 11X11 μ., που μεταφράζεται σε δυναμικό πα

ραγωγής μέχρι 18 τόνους/χρόνο/σχεδία. 

Μεγαλύτερες ακόμη αποστάσεις θα πρέπει να τηρούνται 

μεταξύ μιας μονάδας ιχθυοκλωβών και μονάδας οστρακοκαλλιέρ-

γειας, τουλάχιστον έως ότου το πρόβλημα της συγκαλλιέργειας 

διερευνηθεί επαρκώς. 

Το ανώτατο όριο των 750 τόνων μπορεί να επαναπροσδιο

ριστεί μετά την επεξεργασία των στοιχείων της μελέτης του 

ΕΚΘΕ (περίοδος 2 χρόνων), τα οποία θα συνδυαστούν με αυτά των 

πειραματικών καλλιεργειών στις διερευνητικές μονάδες. 

δ. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόταση για καλλιέργεια 

οστρακοειδών σε τμήμα του πυθμένα των λιμνοθαλασσών, σύμφωνα 

με τους Guelorget et al. (1982), η ιδανικότερη περιοχή μιας 
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λιμνοθάλασσας για τον σκοπό αυτό θα ήταν η ζώνη III (βλ. τη 

μελέτη "Αλιευτική ανάπτυξη και προστασία λιμνοθαλασσών Β. Αμ

βρακικού" στον τόμο Πρόγραμμα Αμβρακικού, Ειδικές Μελέτες) 

που χαρακτηρίζεται από μεγάλες τιμές φυτοπλαγκτονικής βιομά

ζας -στο κύριο μέρος της λιμνοθάλασσας- και όπου ήδη κυριαρ

χούν μύδια, στρείδια ή αχιβάδες, ανάλογα με το υπόστρωμα, των 

οποίων η αύξηση προωθείται με γρήγορους ρυθμούς. Πιστεύουμε 

ότι στη φάση αυτή, όπου η γνώση των συνθηκών που επικρατούν 

στα λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα του Αμβρακικού είναι πολύ ελ

λιπής, είναι παρακινδυνευμένη κάθε επέμβαση που θα είχε ως 

σκοπό την υπερσυγκέντρωση ενός είδους σε τμήμα του οικοσυστή

ματος, οι πληθυσμοί του οποίου βρίσκονται σε ισορροπία με τη 

σημερινή συγκέντρωση του είδους αυτού. 

Στην Πωγωνίτσα π.χ. έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα μαζι

κής θνησιμότητας οστρακοειδών. Θα ήταν επομένως άστοχος ο πα

ραπάνω εμπλουτισμός του οικοσυστήματος με τα είδη αυτά, πριν 

διερευνηθεί το φαινόμενο. 

5.8. Εκτροφή γαρίδας 

Στον Αμβρακικό Κόλπο αλιεύεται η "γάμπαρη" (Penaeus 

kerathurus), αν και σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά η παρα

γωγή της (εξαντλητική αλίευση, καταστροφή των περιοχών ανά

πτυξης των νεαρών ατόμων). 

5.8.1. Έρευνα αγοράς 

Η γαρίδα θεωρείται τροφή πολυτελείας τόσο στην ελληνι

κή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Οι σημερινές τιμές της είναι 
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υψηλότερες από κάθε άλλη κυρία κατηγορία αλιευμάτων. Επομένως 

κάθε επενδυτική δραστηριότητα που αναφέρεται στην εκτροφή αυ

τού του είδους έχει κάθε οικονομική προϋπόθεση επιτυχίας, 

εφόσον βρεθεί η σωστή μεθοδολογία εκτροφής. 

5.8.2. Δυνατότητες εκτροφής 

Αν και η καλλιέργεια της γαρίδας έχει εφαρμοστεί εδώ 

και αρκετά χρόνια σε εμπορική κλίμακα, και στην Αμερική και 

στην Ιαπωνία, σε αντίστοιχα είδη του γένους Penaeus, στην Ευ

ρώπη έχει πολύ πρόσφατη ιστορία. 

Οι πειραματικές προσπάθειες άρχισαν στην Ιταλία και 

την Ισπανία πάνω στο ευρωπαϊκό είδος Penaeus kerathurus, τη 

γάμπαρη του Αμβρακικού. Αντιμετωπίστηκαν όμως πολλές δυσκο

λίες στο στάδιο της ανάπτυξης των προνυμφών. Έτσι οι Ιταλοί 

εγκατέλειψαν την προσπάθεια το 1974, οπότε εισήγαγαν το για

πωνέζικο είδος Penaeus japonicus, που σημείωσε μεγάλη επιτυ

χία στις μεθόδους εκκόλαψης και εντατικής εκτροφής, με αποτέ

λεσμα να προτείνεται σήμερα ως ιδανικό είδος για εντατική εκ

τροφή στην Ευρώπη. 

Σημειώνεται πως ανάλογη προσπάθεια Ελλήνων ερευνητών 

να πειραματιστούν πάνω στην εκκόλαψη και ανάπτυξη προνυμφών 

του Penaeus kerathurus στον Αμβρακικό (1982-1985), δεν απέδω

σε ενθαρρυντικά από πρακτική άποψη αποτελέσματα. 

5.8.3. Τοποθεσία εκτροφής 

Καλές συνθήκες για την εκτροφή της γαρίδας θεωρούνται 

οι πιο κάτω: 
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Καθαρά νερά, αλατότητας 25-32ο/οο για τις προνύμφες, και 

24-37ο/οο για τα ώριμα άτομα. 

Θερμοκρασία νερών 15<>-33oC, με optimum θ= 28o-30<>C. 

Προκειμένου για περίκλειστα, απαιτείται θαλάσσιος χώρος 

μικρού βάθους, μέχρι ένα μέτρο, σε μεγάλη έκταση, με κα

λή ανανέωση των νερών αλλά και σχετικό ευτροφισμό. Το 

πρόβλημα της οξυγόνωσης μπορεί να λυθεί με σύστημα αερι

σμού. 

Προκειμένου για δεξαμενές, απαιτείται μεγάλη έκταση αλι-

πέδων, γιατί ακόμα και σε εντατική μορφή καλλιέργειας οι 

γαρίδες "στοκάρονται" σε μικρές πυκνότητες, λόγω της 

επιθετικής συμπεριφοράς τους σε συνθήκες μεγάλης "ιχθυο-

φόρτισης" και των αυξημένων αναγκών τους σε Ο2. Απαραί

τητη η εύκολη παροχή ή άντληση θαλασσινού νερού στην το

ποθεσία των δεξαμενών. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω απαιτήσεις προτείνεται η περι

οχή TrIÇ Πωγωνίτσας, η λιμνοθάλασσα της οποίας πληροί τις συν

θήκες αλατότητας, θερμοκρασίας και βάθους, ως τοποθεσία εγκα

τάστασης της διερευνητικής μονάδας εκτροφής γαρίδας σε περί

κλειστο. Επιπλέον βρίσκεται δίπλα στον ιχθυογεννητικό σταθμό 

όπου έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση του εκκολαπτηρίου γαρίδας. 

5.8.Α. Προτάσεις 

α. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και δεδομένων των δυσκολιών 

που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη των προνυμφών του P. kera-

thurus, το είδος αυτό, στη σημερινή φάση, προτείνεται μόνο 

για ημιεντατική πάχυνση, σε περίκλειστα, ή για συμπληρωματική 

πάχυνση σε δεξαμενές. 
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β. Αντίθετα προτείνεται η εκκόλαψη, ανάπτυξη και πά

χυνση, ημιεντατικής ή εντατικής μορφής, του είδους P. japoni-

cus, γεννήτορες του οποίου μπορούν να εισαχθούν από την Ιαπω

νία ή τον Περσικό Κόλπο. Το απόθεμα των γεννητόρων πρέπει να 

ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, γιατί κατά την 7η γενιά ο αριθ

μός των αυγών που εκκολάπτονται μειώνεται σημαντικά. Οι γεν

νήτορες πρέπει να έχουν εγκλιματιστεί σε εκκολαπτήριο. Να εί

ναι δηλαδή εθισμένοι στις συνθήκες αιχμαλωσίας και στη βιομη

χανοποιημένη τροφή. 

γ. Καταλήγοντας προτείνουμε το ακόλουθο σχήμα για τη 

διερευνητική μονάδα της γαρίδας (αλιευτικό έργο της Προγραμ

ματικής Σύμβασης): 

Τμήμα εκκόλαψης του P. japonicus (περιλαμβάνεται στον 

ιχθυογεννητικό σταθμό της Πρέβεζας). 

Τμήμα ανάπτυξης των προνυμφών P. japonicus μέχρι το στά

διο της μεταπρονύμφης, (περιλαμβάνεται στον ιχθυογεννη

τικό σταθμό). 

Τμήμα ανάπτυξης και πάχυνσης των μεταπρονυμφών σε: 

i. περίκλειστα 

ii. δεξαμενές πλαστικού ή τσιμέντου. 

Διαλογή των μικρών μεγεθών των αλιευόμενων γαρίδων (Ρ. 

kerathurus) και συμπληρωματική πάχυνση τους στα περί

κλειστα και στις δεξαμενές. 

δ. Πριν από τη λειτουργία και τα πρώτα αποτελέσματα 

της διερευνητικής μονάδας (ένας χρόνος), δεν μπορούμε να κά

νουμε προτάσεις για επενδυτικές δραστηριότητες στον τομέα αυ

τό. 

Ενδεικτικά μόνο σημειώνουμε ότι η παραγωγικότητα των 

δύο μεθόδων πάχυνσης έχει δώσει μέχρι σήμερα τα εξής αποτελέ-
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σματα για το Penaeus japonicus (F. Lumare, 1985): 

Μέθοδος εκτροφής Παραγωγή χλγ./στρέμμα/5μήνες 

Περίκλειστα 30 - 70 

Δεξαμενές πάχυνσης 300 - 500 

* Εμπορεύσιμο μέγεθος P.japonicus 28-36 γρ. 

ε. Σχετικά με τον εμπλουτισμό του Αμβρακικού Κόλπου με 

μεταπρονύμφες γαρίδας, με σκοπό να επανέλθει η αλιευτική πα

ραγωγή στα προηγούμενα επίπεδα, σημειώνεται ότι: 

Σήμερα μπορεί να γίνει εμπλουτισμός μόνο με μεταπρο

νύμφες του Ρ. japonicus, κάτι που θεωρείται πολύ επικίνδυνο 

για τους πληθυσμούς του P. kerathurus που διατρέχουν τον κίν

δυνο να εξαφανιστούν κάτω από την πίεση ενός ανθεκτικότερου 

είδους του ίδιου γένους. 

Ίσως θα έπρεπε να συνεχιστούν οι προσπάθειες τεχνητής 

εκκόλαψης του Ρ. kerathurus, δεδομένης της επιτυχίας των 

Ισπανών στο είδος αυτό, ακόμα και με μοναδικό σκοπό τον εμ

πλουτισμό του Αμβρακικού Κόλπου. 

Στην Ιαπωνία αφήνονται ελεύθερα περίπου 150X106 άτομα 

γαρίδας/χρόνο (θάλασσα του Seto), με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

αλιευτική παραγωγή των Peneidae σε περιοχές όπου ο πληθυσμός 

έτεινε να εξαφανιστεί. 

Εδώ όμως πρέπει να αναφερθεί και το αντίπαράδειγμα του 

Αραβικού Κόλπου, όπου ο εμπλουτισμός με μεταπρονύμφες Penei

dae προκάλεσε αντίστοιχη μείωση του φυσικού πληθυσμού, και 

αυτό γιατί η αρχική μείωση οφειλόταν στην ξαφνική πτώση της 

παραγωγής ενός φύκους που αποτελούσε την τροφή και το καταφύ-
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νιο των μεταπρονυμφών. Επομένως, η επιπλέον φόρτιση της περι

οχής με μεταπρονϋμφες του Ιδιου είδους προκάλεσε έντονα φαι

νόμενα ανταγωνισμού για την ήδη ανεπαρκή τροφή και κατέστρεψε 

τις πιθανότητες επιβίωσης του φυσικού πληθυσμού (D.A. Jones, 

1982). 

Επομένως πρέπει πάντα να ερευνώνται σε βάθος τα αίτια 

μιας ξαφνικής ή σταδιακής πτώσης ενός πληθυσμού, πριν προχω

ρήσουμε σε διαδικασίες εμπλουτισμού. 
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6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι προτάσεις για τη 

χρονική κλιμάκωση των έργων στον τομέα της αλιευτικής και ιχ-

θυοκομικής ανάπτυξης μέσα στην 5ετία 1987-1992, στα πλαίσια 

της Προγραμματικής Σύμβασης του Αμβρακικού. 

6.1. Αλιεία 

Α' Φάση (1987-1988) 

1. Ιχθυόσκαλα. Ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 1987. 

2. Προώθηση του έργου του αλιευτικού καταφυγίου στην 

Κορωνησία. 

3. Θεσμοθέτηση αυστηρών κανονισμών για την προστασία 

του γόνου και των γεννητόρων με βάση τους οποίους θα απαγο

ρεύεται : 

Το ψάρεμα με τράτα, κοντά στις ακτές, κατά την περίοδο 

εκκόλαψης των ψαριών, όπως θα οριστεί αυτή από την Επο

πτεία Αλιείας. 

Το ψάρεμα μέσα στα 3 μίλια από τις ακτές, στις περιοχές 

που βρίσκονται κοντά στην είσοδο του κόλπου. 

4. Μια πρώτη εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου 

με στοιχεία της Ιχθυόσκαλας Πρέβεζας, όταν αυτή θα αρχίσει να 

λειτουργεί. 

5. Ωκεανογραφική μελέτη ΕΚΘΕ: ολοκλήρωση δειγματολη

ψιών. 
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Β' Φάση (1989-1991) 

1. Εφαρμογή επιστημονικής μεθόδου ελέγχου της αλιείας 

μέσω δειγματοληψιών και αναλύσεων των αποτελεσμάτων. 

2. Εφαρμογή επιστημονικής μεθόδου για την εκτίμηση των 

ιχθυοαποθεμάτων του Αμβρακικού. 

3. Ωκεανογραφική μελέτη ΕΚΘΕ: Ολοκλήρωση, με επεξεργα

σία των αποτελεσμάτων και συναγωγή συμπερασμάτων. 

6.2. Λιμνοθάλασσες 

Α' Φάση (Έργα πρώτης προτεραιότητας) (1987-1988) 

1. Τοποθέτηση σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων 

σε όλα τα εσοδευτικά στόμια που λειτουργούν σήμερα στις λι

μνοθάλασσες, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στη Μελέτη Δοξιάδη. 

(Ένας αριθμός αυτών θα λειτουργήσει αρχικά μόνο ως εσοδευτι-

κό στόμιο για τη διευκόλυνση των ψαράδων που διαχειρίζονται 

τις λιμνοθάλασσες). Θα προηγηθεί εκβάθυνση και διαπλάτυνση 

των στομίων. 

2. Κατασκευή τάφρων διαχείμανσης των ψαριών ή/και πά

χυνσης και προστασίας του γόνου. Οι τάφροι αυτές κατασκευάζο

νται ανά 2, εκατέρωθεν κάθε ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης, 

και συνδέονται λειτουργικά με αυτήν. Όπου υπάρχουν ήδη τμή

ματα περιμετρικών τάφρων, γίνεται διαμόρφωση αυτών και λει

τουργική τους ένωση με την ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση. 

3. Συντήρηση των λουρονησίδων στο Τσουκαλιό-Ροδιά, με 

την περάτωση του δρόμου μέχρι τη θέση Έδρα του συνεταιρι

σμού, και στην Κόφτρα-Παλιομπούκα, μετά από μελέτη που θα 

έχει ως αντικείμενο το εάν και πώς θα υλοποιηθεί η ενοποίηση 

των 2 λιμνοθαλασσών. 
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4. Τοποθέτηση συστήματος φραγμών από peralumari σε επι

λεγμένα σημεία των ορίων των λιμνοθαλασσών Τσουκαλιό-Ροδιά, 

Κόφτρα-Παλιομπούκα, Άγριλος και Τσοπέλι, με τις γειτονικές 

ελώδεις εκτάσεις, όπου παρατηρείται διαφυγή ιχθυοπληθυσμών σε 

αυξημένη συχνότητα. 

5. Εκτροπή γλυκών νερών στον 'Αγριλο μετά από ειδική 

μελέτη. 

Β' Φάση (1990-1992) 

1. Κανάλια ελεγχόμενης εκτροπής γλυκού νερού στις λι

μνοθάλασσες Τσουκαλιό-Ροδιά, Λογαρου, Κόφτρα-Παλιομπουκα, βά

σει σχεδίου-μελέτης στηριζόμενης στα πορίσματα της ωκεανογρα

φικής μελέτης του ΕΚΘΕ. Τα κανάλια μπορούν, για οικονομικούς 

λόγους, να κατασκευαστούν μαζί με το σύστημα των φραγμών για 

τη φύλαξη των ιχθυοπληθυσμών, κατά την Α' φάση, και να κλεί

σουν με τους θυροφραγμούς. Η λειτουργία τους θα προγραμματι

στεί στη Β' φάση, εκτός από τον Άγριλο όπου υπάρχει έντονο 

πρόβλημα παροχής γλυκών νερών. 

2. Κατασκευάζονται συμπληρωματικές περιμετρικές ή 

σταυροειδείς τάφροι στις λιμνοθάλασσες, σε όποια σημεία, μετά 

την εφαρμογή των έργων της Α' φάσης, υπάρχουν ακόμα προβλήμα

τα στην κυκλοφορία του νερού. Σημειώνεται ότι στις περισσότε

ρες λιμνοθάλασσες υπάρχουν ήδη τμήματα τέτοιων τάφρων, και 

εκεί μπορεί να προγραμματιστεί η επέκταση τους, εάν αυτό θεω

ρηθεί αναγκαίο. 

Σημείωση: Θεωρείται πολύ σημαντικό να παρεμβληθεί χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 2 ετών μεταξύ της ολοκλήρωσης 

των έργων της Α' φάσης και της εφαρμογής των έργων 

της Β' φάσης. 
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6.3. Χελοτροφία 

Α' Φάση (1987-1988) 

1. Άμεση προώθηση της μονάδας εκτροφής χελιού στο Ψα-

θοτόπι με τη μορφή: α) κέντρου διάθεσης μικρού χελιού 15-40 

γρ. σε μονάδες πάχυνσης και β) διερευνητικής μονάδας πάχυνσης 

σε μικρό αριθμό δεξαμενών με θερμαινόμενο και χωρίς θερμαινό

μενο νερό. 

2. Ανάθεση έρευνας για την εκτίμηση των αποθεμάτων μι

κρού χελιού (0,3-0,6 γρ.) στα εσωτερικά νερά της περιοχής Αμ

βρακικού (μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ωκεανογραφικής με

λέτης του ΕΚΘΕ, ενδεχομένως με επέκταση της). 

3. Έκδοση αδειών εγκατάστασης μονάδων εντατικής εκ

τροφής χελιού μέχρι συνολικής παραγωγής 1.000 τόνων/χρόνο 

(εάν δεν υπάρχει περιορισμός από την παροχή νερού). 

4. Προώθηση του έργου "Διαλογητήριο Χελιών", ώστε να 

λειτουργήσει στα τέλη του 1987. 

Β' Φάση (1988-1992) 

1. Η διερευνητική μονάδα του χελιού ενώνεται με το κυ-

πρινοτροφείο κάτω από τον ίδιο φορέα διαχείρισης, δηλαδή μια 

δημοσυνεταιριστική εταιρεία (με βάση τον Ν. 1416/84), όπου το 

μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται με προσφορά κοινοτικών εκτάσεων, 

και προσωπική εργασία εκ μέρους των αλιευτικών συνεταιρισμών. 

Συμμετέχουν οι συνεταιρισμοί Ανέζας, Κορωνησίας και Κομπο-

τίου. Λειτουργεί ως: 

Κέντρο προμήθειας χελιού 15-20 γρ. για μονάδες πάχυνσης 

της περιοχής. 

Συμβουλευτικό κέντρο. 
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Κέντρο Ερευνών πάνω στις εντατικές υδατοκαλλιέργειες 

γλυκών νερών. 

Αποδεικτική μονάδα πάχυνσης. 

2. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στην Α* φάση 

καθορίζεται το επιτρεπτό όριο αλιείας μικρών χελιών 0,3-0,6 

γρ., που θα διακινούνται μέσα από το Κέντρο Διάθεσης μικρού 

χελιου στο Ψαθοτόπι, και μελετάται η δυνατότητα αύξησης των 

μονάδων εντατικής εκτροφής χελιου που επιτράπηκαν στην Α' φά

ση. 

6.4. Κυπρινοτροφία 

Α' Φάση (1987-1988) 

1. Έρευνα αγοράς κυπρίνου. 

2. Λειτουργία της μονάδας κυπρινοκαλλιέργειας στο Ψα

θοτόπι Άρτας, (ημιεντατική εκτροφή) ως: 

Κέντρο διάθεσης γόνου. 

Αποδεικτική μονάδα ημιεντατικής εκτροφής κυπρίνου, Κεφά

λου, τιλάπιας κ.ά. 

Συμβουλευτικό κέντρο. 

Ερευνητικό κέντρο για τις ημιεντατικές μεθόδους υδατο

καλλιέργειας κυπρίνου, κεφάλου κ.ά. 

Β* Φάση (1988-1992) 

1. Η ανάπτυξη της καλλιέργειας του κυπρίνου θα εξαρτη

θεί από τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς της Α' φάσης. 

2. Υπαγωγή του κυπρινοτροφείου και του χελοτροφείου 

στον ίδιο φορέα διαχείρισης. 
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6.5. Πεστροφοκαλλιέργεια 

Α
1
 Φάση (1987) 

1. Έρευνα αγοράς της πέστροφας. Δυνατότητες απορρόφη

σης στην εξωτερική αγορά. 

Β' Φάση (1988-1992) 

1. Ανάπτυξη ή όχι του τομέα της πεστροφοκαλλιέργειας 

ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς. 

6.6. Ιχθυοκλωβοί - Ιχθυογεννητικός σταθμός 

Α' Φάση (1987, 1988) 

1. Εγκατάσταση μονάδας 6-10 ιχθυοκλωβών για την εκτρο

φή τσιπούρας και λαβρακιού στη θαλάσσια περιοχή της Πωγωνί-

τσας. 

Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακό Ταμείο και Αλιευτικός Συνε

ταιρισμός Πρέβεζας. 

Φορέας υλοποίησης: Εποπτεία Αλιείας Πρέβεζας. 

Δυναμικό παραγωγής: 15-25 τόνους/χρόνο. 

Αρχή λειτουργίας: Άνοιξη 1987. 

2. Καθορίζεται το όριο εγκατάστασης μονάδων ιχθυοκλω

βών σε 200 κλωβούς συνολικά για την περιοχή Αμβρακικού (δυνα

μικότητα παραγωγής μέχρι 500 τόν./χρόνο) σύμφωνα με τη διαδι

κασία που περιγράφεται στο 5.6.Α.(γ). 

3. Ολοκληρώνεται ο ιχθυογεννητικός σταθμός της Πωγωνί-

τσας και αναλαμβάνει ως φορέας διαχείρισης ανώνυμη εταιρεία 

όπου συμμετέχει η ΑΤΕ ή/και η ΕΤΒΑ και, με αύξηση του μετοχι

κού κεφαλαίου, οι 0ΤΑ Πρέβεζας και οι Αλιευτικοί Συνεταιρι-
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σμοί Πρέβεζας και Βόνιτσας. 

4. Στον ίδιο φορέα διαχείρισης υπάγεται και η μονάδα 

πάχυνσης των 10 ιχθυοκλωβών, την εκμετάλλευση της οποίας ανα

λαμβάνει, μετά από απόφαση του, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός 

Πρέβεζας, κάτω από την επιστημονική διεύθυνση ιχθυολόγου, 

στελέχους του σταθμού. 

Β' Φάση (1988-1992) 

1. Λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού ως καθετο

ποιημένης μονάδας παραγωγής γόνου και ψαριών. 

2. Αύξηση του ορίου εγκατάστασης ιχθυοκλωβών σε 400, 

εφόσον η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ωκεανογραφικής 

μελέτης του ΕΚΘΕ συνηγορήσει σε αυτό. 

6.7. Οστρακοκαλλιέργεια 

Α* Φάση (1987-1989) 

1. Έρευνα αγοράς στα οστρακοειδή. 

2. Εγκατάσταση αποδεικτικής μονάδας μυδοκαλλιέργειας 

με τη μέθοδο των σχεδίων ή των σχοινιών, και εγκατάσταση διε

ρευνητικής μονάδας καλλιέργειας στρειδιών, κτενιών και κυδω

νιών στην περιοχή της Πωγωνίτσας. Οι μονάδες αυτές θα υπα

χθούν στον ίδιο φορέα διαχείρισης με τον ιχθυογεννητικό σταθ

μό. 

3. Καθορίζεται το όριο εγκατάστασης επιχειρηματικών 

μονάδων οστρακοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό σε 750 τόν./χρόνο 

(περίπου 42 σχεδίες των 11X11 μ.). 
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Β* Φάση (1989-1992) 

1. Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της ωκεανο

γραφικής μελέτης του ΈΚΘΈ και της έρευνας αγοράς, επαναπροσ

διορίζεται το όριο εγκατάστασης οστρακοκαλλιεργητικών μονά

δων. 

6.8. Εκτροφή γαρίδας 

Α* Φάση (1987, 1988) 

1. Ολοκλήρωση του εκκολαπτηρίου γαρίδας μέσα στον ιχ-

θυογεννητικό σταθμό Πωγωνίτσας και εισαγωγή γεννητόρων 

Penaeus japonicus. Προγραμματισμός της λειτουργίας του. 

2. Μελέτη για τη δημιουργία περίκλειστου διερευνητικής 

μορφής σε κατάλληλη περιοχή του Αμβρακικού. Υλοποίηση της μο

νάδας με αρχική πειραματική πάχυνση νεαρών ατόμων Penaeus ke-

rathurus (του ενδημικού είδους γαρίδας). 

3. Νέα πειραματική προσπάθεια τεχνητής εκκόλαψης Ρ. 

kerathurus στον ιχθυογεννητικό σταθμό, με μόνο σκοπό τον εμ

πλουτισμό της περιοχής Αμβρακικού με μεταπρονύμφες του εί

δους, μετά από αναλυτική έρευνα των πιθανών επιπτώσεων. 

Β' Φάση (1989-1992) 

1. Λειτουργία του εκκολαπτηρίου γαρίδας P. japonicus. 

2. Διερευνητική μονάδα πάχυνσης των μεταπρονυμφών του 

είδους, σε περίκλειστο των 10 στρεμμάτων. 

3. Διερευνητική μονάδα πάχυνσης των μεταπρονυμφών του 

P. japonicus σε δεξαμενές συνολικής έκτασης 20 στρ. (Το έργο 

αυτό μπορεί να μεταπηδήσει στη φάση Α', εφόσον υπάρχουν κον

δύλια) . 
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4. Εκτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του τομέα της 

γαριδοκαλλιέργειας, με βάση την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

των διερευνητικών μονάδων τεχνητής εκκόλαψης και πάχυνσης για 

το εισαγόμενο είδος Penaues japonicus. 
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7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο προγραμματισμός των αλιευτικών έργων στην περιοχή 

Αμβρακικού, όπως απορρέει από το Κεφ. 6, συνοψίζεται στους 

πιο κάτω πίνακες: 

Πίνακες 4 και 5. Τεχνικά βελτιωτικά έργα στις λιμνοθάλασσες 

του Βόρειου Αμβρακικού, Α' Φάση - Β' Φάση, όπου σημειώνεται 

και η προτεραιότητα των έργων αυτών σε πενταετή βάση. 

Πίνακας 6. Χρονοδιάγραμμα του συνόλου των αλιευτικών έργων, 

όπως αυτά προτείνονται στην παρούσα μελέτη, σε πενταετή βάση. 

Πίνακας 7. Χρονοδιάγραμμα του συνόλου των μελετών που κρίνο

νται απαραίτητες για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Τεχνικά βελτιυτικά έργα στις λιμνοθάλασσες του Βόρειου Αμβρακικού - Β' Φάση 

α) Κανάϋια εκτροπής γλυκού νερού 

λιμνοθάλασσα Προτεραιότητα Αριθμός Θέση ΙΙαρατηρήσεις 

Τσουκαλιά Γ 2 - 3 Θολή 
- Ay.Απόστολος 
- Κριοντήρι(κοντά) 

λοναρού 2 ΒΑ. της λιμνο
θάλασσας από τά
φρο Φιδοκάστρου 
2 ΒΑ. της λιμνο
θάλασσας από τά
φρο Σαλαύρας 

Κόφτρα-Παίιομπούκα Γ 2 - Τάφρος Νεοχυρίου 

Άνριλος Τάφρος εκτροπής Προτείνεται στη Φάση Α', στην 

Ποταμός Βυβός περίπτυση εκτροπής από τον Buf 

να προηγηθεί η εξυγίανση του 

Τσοπέλι 1 - Ποταμός Αούρος 
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(Ι) Περιμετρικές τάφροι 

λιμνοθάλασσα 

Γσουκαϋιό-Ροδιά 

λογαρού 

Κόβιρα-Ποΐιομποόκα 

ΆνριίΙος 

ΤσονέΙι 

Κάζιιμα 

Προτεραιότητα 

Γ 

λ 

fi 

Β 

-

-

Παρατηρήσεις 

Υπάρχει τμήμα now μπορεί να επεκταοεί 

Υπάρχει τμήμα της " 

Υπάρχει τμήμα της και έχει εκβαίυνίεΐ 

• 1500 μ. 

HuvwvUoa 
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8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 4 σχετικά με το Σχέδιο 

Αλιευτικής Ανάπτυξης της περιοχής Αμβρακικού, δεν έχει ακόμα 

μελετηθεί το θέμα ως προς τον προγραμματισμό των έργων και τη 

λειτουργική διάρθρωση των αποδεικτικών μονάδων (pilot-

plants) . 

Αναφορικά με το θέμα αυτό δίνονται παρακάτω σχεδια

γράμματα ίδρυσης και λειτουργίας (act-flow) των αντίστοιχων 

αποδεικτικών μονάδων, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η μελέτη 

κατασκευής και βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Δηλαδή: 

i. 0 ιχθυογεννητικός σταθμός Πωγωνίτσας Πρεβέζης, 

ii. Η μονάδα ιχθυοκλωβών στην ίδια περιοχή, 

iii. Η μονάδα μυδοκαλλιέργειας στο Σπάρτο Αιτωλοακαρνανίας, 

iv. Η μονάδα ημιεντατικής εκτροφής κυπρίνου και εντατικής 

εκτροφής χελιού στο Ψαθοτόπι Άρτας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

Σχέδυο λευτουργύας μονάδας μυδοκαλλυέργευας 

r 
Έλεγχος 
ασθενευών 

Σχέδυο 

λευτουργύας 

μυδοκαλλυέργευας 

Φορέας: 

Κοινότητα Σπάρτου 

Ιχθυοκομου 

Ι 
Δυαχεύρυση 

μονάδας 

Αραύωση 

πληθυσμού μυδυών 

σε κάθε γραμμή 

1 
Συλλογή 

εμπορευσύμων 

ατόμων 
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ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ 

α) Κατάλογος δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του έργου 

(Επεξήγηση προηγουμένου διαγράμματος) 

Αι. Απόφαση φορέων 

Α2. Δημοσίευση στο ΦΕΚ 

Β. Σχηματισμός Δ.Σ. - Διορισμοί επιστημονικού και οικονομι

κού διευθυντή 

Γι. Πρόσληψη επιστημονικού-τεχνικού-εργατικού προσωπικού 

Γ2. Πρακτική εξάσκηση εργατικού προσωπικού 

Δ. Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών 

Ε. Σχέδιο διαχείρισης του τμήματος εντατικής παραγωγής (χε-

λοτροφείο) 

Ζ. Σχέδιο διαχείρισης του τμήματος ημιεντατικής παραγωγής 

(κυπρινοτροφείο). Λίστα παραγγελιών 

Η. Σχεδιασμός ερευνητικού τμήματος και του προγράμματος 

αντιμετώπισης ασθενειών. Κατάλογος παραγγελιών πρώτης 

ύλης 

Θ. Σχεδιασμός του τμήματος συντήρησης-κατασκευών 

Ι. Εποπτεία κατασκευών, καθορισμός υπολειπόμενου εξοπλισμού 

Κι. Παραλαβή υπολειπόμενου εξοπλισμού 

Κ2. Παραλαβή πρώτων υλών 
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β) Στόχοι των δραστηριοτήτων 

(συνέχεια επεξήγησης Διαγράμματος 11) 

1. Διαμόρφωση γνώμης πάνω στο φορέα διαχείρισης της μονάδας 

2. Καθορισμός του φορέα διαχείρισης της ιχθυοτροφικής μονά

δας 

3. Ίδρυση εταιρείας ΕΠΕ 

Α. Λειτουργία της εταιρείας 

5. Στελέχωση της ιχθυοτροφικής ΕΠΕ Ψαθοτοπίου. Εκπαίδευση 

προσωπικού 

6. Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών 

7. Προετοιμασία του τμήματος παραγωγής 

8. Προετοιμασία του ερευνητικού τμήματος 

9. Προετοιμασία του τμήματος κατασκευών-συντήρησης 

10. Ολοκλήρωση της μονάδας (α) Ολοκλήρωση σχεδίων, β) Ολο

κλήρωση κατασκευών) 

11. Παραγγελία υπολειπόμενου εξοπλισμού 

12. Παραγγελία των αναγκαίων πρώτων υλών 

13. Έναρξη εργασιών 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1.1. Εισαγωγή 

Στη διεθνή βιβλιογραφία και στη διεθνή πρακτική παρα

τηρούνται διάφορες περίοδοι τουριστικής πολιτικής, φιλοσοφίας 

και αντίληψης, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια 

εξέλιξης της οικονομικής, οικολογικής και πολιτισμικής σκέψης 

του ανθρώπου καθώς επίσης και των αναγκών του. 

Τα κυρίαρχα πρότυπα τουρισμού διαμορφώθηκαν στις αρχές 

της ΙΟετίας του 1960, σε συνθήκες ταχύρρυθμης αύξησης του 

εθνικού εισοδήματος και σε ένα κλίμα οικονομικής ευφορίας και 

αισιοδοξίας. Βασίζονταν δε σε μια μονόπλευρη πίστη για τουρι

στική μεγέθυνση άνευ όρων. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τουριστικής έκρηξης 

ήταν η μαζικότητα του φαινομένου και ο αλλοτριωτικός του χα

ρακτήρας, που αντικειμενικά οδηγούν στην αποξένωση της μάζας 

των τουριστών από τις τοπικές κοινωνίες, προωθώντας "φθηνά" 

πρότυπα προκατασκευασμένης αναψυχής. Επιπρόσθετα ο άναρχος 

και απρογραμμάτιστος χαρακτήρας της, χωρίς παράλληλη οργανική 

και λειτουργική σύνδεση με άλλους τομείς, δεν απέφερε πάντα 

τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ προκάλεσε και ση

μαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η ενεργειακή κρίση και η οικονομική στασιμότητα στις 

αρχές της 10ετίας του 1970, οδήγησαν στη διαμόρφωση νέων κα

ταναλωτικών προτύπων και αξιών, που βασίζονταν σε μία αντίλη-
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ψη για προσεκτική ανάλωση και διαχείριση των πόρων και της 

ενέργειας, και προκάλεσαν μία έντονη δραστηριοποίηση από 

εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με μελέτες και έρευνες για 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού, και με στήριξη 

κάθε προσπάθειας να προστατευτεί η παγκόσμια φυσική και πολι

τιστική κληρονομιά. 

Τα πιο πάνω είχαν σημαντικές επιπτώσεις και συντέλεσαν 

στη διαμόρφωση μιας νέας τουριστικής αντίληψης. Συνειδητοποι

ήθηκε η ανάγκη, ο προγραμματισμός της τουριστικής ανάπτυξης 

να ενσωματώνει και οικολογικές παραμέτρους, έτσι ώστε να δια

φυλάσσεται η λειτουργία των φυσικών συστημάτων, και παράλληλα 

να ελέγχονται οι μορφές και οι κλίμακες του τουρισμού, έτσι 

ώστε να μην καταστρέφεται η οικολογική ισορροπία, η πολιτι

στική κληρονομιά και οι τοπικές κουλτούρες (π.χ. δραματικές 

επιπτώσεις του τουρισμού πάνω στις γλώσσες μειοψηφιών στις 

ελβετικές κοιλάδες). 

Το 1980 η IUCN1, με τη διαμόρφωση της "Παγκόσμιας 

Στρατηγικής για την Προστασία του Περιβάλλοντος", έδωσε έμφα

ση στην ανάγκη να υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στην 

προστασία και την ανάπτυξη. 

- Παράλληλα ενδυναμώθηκαν τα οικολογικά κινήματα, και 

σημαντικές μειοψηφίες άρχισαν να ασχολούνται και να έλκονται 

από θέματα όπως άλλα, υγιέστερα πρότυπα ζωής, καλύτερη δια

τροφή, επιθυμία για βίωση της κουλτούρας με την πιο πλατιά 

έννοια του όρου. Έτσι μπορούμε να διαγνώσουμε κάποιες θεμε

λιακές διαφοροποιήσεις τόσο από την άποψη της τουριστικής ζή-

1. Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. 
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τησης, όσο και της προσφοράς. Ολοένα και περισσότερο η σύνθε

ση του τουριστικού προϊόντος συνδέεται με τον ιστορικό και 

καλλιτεχνικό πλούτο καθώς και με την υποδομή για την απασχό

ληση του ελεύθερου χρόνου. 

Έτσι στην τελευταία ΙΟετία ο τουριστικός προγραμματι

σμός εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό το παλιό του ήθος και υιο

θετεί νέο, σύμφωνα με το οποίο η προστασία των πόρων και του 

περιβάλλοντος συνδέεται με τον τουρισμό. Μάλιστα αυτό που εν

διαφέρει δεν είναι η προστασία μόνο του φυσικού περιβάλλο

ντος, αλλά και της πολιτιστικής παράδοσης των τοπικών κοινω

νιών (δηλαδή της γλώσσας, μουσικής, αρχιτεκτονικής, εθίμων 

κτλ.). Έτσι υπάρχει πλέον και η διάθεση αλλά και η δυνατότη

τα να αναδεικνύονται αυτά τα χαρακτηριστικά ως συστατικά 

στοιχεία του τουριστικού προϊόντος. 

Υπάρχουν πολλά διεθνή παραδείγματα (όπως στις βιομηχα

νικές κοιλάδες της Νότιας Ουαλλίας ή στο βορειοδυτικό 

Leicestershire Coalfield κτλ.), όπου έχουμε σύνδεση του του

ρισμού με τη ζωή της υπαίθρου και με την προστασία της φύσης, 

και όπου η ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη είναι το κύριο μέσο 

για την ανάδειξη και αποτελεσματική προστασία της τοπικής 

ζωής. 

Στην Ελλάδα, η περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, με τις 

οικολογικές ιδιαιτερότητες και την πλούσια ιστορική και πολι

τιστική της κληρονομιά, αποτελεί έναν χώρο ο οποίος προσφέρε

ται κατεξοχήν, για την εφαρμογή και ανάπτυξη της νέας αντίλη

ψης για τον τουρισμό. 

Η επιλογή, από την Προγραμματική Σύμβαση, της ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης (με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές μορ

φές: αγροτοτουρισμού, οικολογικού και επιστημονικού τουρι-
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σμού) ως κλάδου αιχμής, ανταποκρίνεται ακριβώς στην τάση να 

αναδεικνύονται ιδιάζοντες πόροι, που ανάγονται στη σφαίρα των 

πολιτιστικών αξιών, σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται και η προστασία και αναβάθμιση αυτών 

των πόρων, μέσω του ενδιαφέροντος που αναπτύσσεται γι' αυ

τούς. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στην 

προσπάθεια για ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην περιοχή του Αμβρακικού. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εν

νοιολογική τοποθέτηση και δίνονται κάποια ενδιαφέροντα παρα

δείγματα εφαρμογών στον διεθνή χώρο. Στο δεύτερο και κύριο 

μέρος, γίνεται μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός προγράμματος 

για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προέκυψε από την επιτόπια 

μελέτη για την εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος, και από 

τη γνώση των οικονομικών και κοινωνικών συντεταγμένων μέσα 

στις οποίες το πρόγραμμα καλείται να αναπτυχθεί. 

Στη συνέχεια προτείνεται ένα πρόγραμμα δράσης που πε

ριλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να 

κινηθούν οι φορείς που θα δραστηριοποιηθούν για την προώθηση 

αυτού του νέου κλάδου. 

Στο Παράρτημα, τέλος, δίνεται το ερωτηματολόγιο που 

εστάλη στις κοινότητες της περιοχής για συλλογή πληροφοριών. 

1.2. Γενικά χαρακτηριστικά - Έννοιες - Ορισμοί 

Η τεράστια ποικιλία που μπορούν να πάρουν οι μορφές 

και οι κλίμακες του εναλλακτικού τουρισμού καθιστούν εξαιρε

τικά δύσκολη τη χρήση μοναδικών ορισμών, γι* αυτό θα προχωρή

σουμε σε κάποιες γενικές διατυπώσεις και θα αναφερθούμε σε 
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κάποια γενικά χαρακτηριστικά του. Καταρχήν επισημαίνουμε ότι 

έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι οι νέες μορφές τουρισμού μι

κρής κλίμακας μπορούν να σεβαστούν και να αναδείξουν αποτελε

σματικά τις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους των τοπικών 

κοινωνιών, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλ

λον. Παράλληλα, οδηγούν σε άμεσα οικονομικά οφέλη για τον το

πικό πληθυσμό, σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης, λόγω κυ

ρίως της ισχυρής διασύνδεσης με την τοπική οικονομία. 

Γενικά χαρακτηριστικά εναλλακτικού τουρισμού: 

Είναι ήπιος, χωρίς δαπανηρές εγκαταστάσεις, και χωρίς 

επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον, ενώ βρίσκε

ται πιο κοντά στη φύση και στους παραδοσιακούς τρόπους 

ζωής. 

Απορρίπτει τα πρότυπα προκατασκευασμένης αναψυχής σε τυ

ποποιημένα και άχρωμα δωμάτια ξενοδοχείων, που αναπαρά

γουν την αισθητική των βιομηχανικών πόλεων. 

Δεν έχει μαζικό και αλλοτριωτικό χαρακτήρα και ευνοεί 

την ανάπτυξη της φιλίας, της κατανόησης και του σεβασμού 

ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής φυλής, κουλτούρας και 

επαγγέλματος. 

Δεν οδηγεί σε τουριστική μονοκαλλιέργεια, γιατί η τουρι

στική ανάπτυξη λειτουργεί στα πλαίσια μιας διάρθρωσης 

όπου προωθείται ταυτόχρονα και η ανάπτυξη όλων των άλλων 

κλάδων. 

Το τουριστικό ενδιαφέρον προσανατολίζεται στις φυσικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου 

και υπάρχει πεδίο για ακαδημαϊκή περιέργεια, έρευνα και 

μάθηση. 
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Έννοιες - Ορισμοί: 

0 οικοτουρισμός αποτελεί μία ήπια μορφή τουρισμού που 

συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με περιοχές ενδιαφέροντος φυσικού 

περιβάλλοντος (βιότοποι, οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα) και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (παραδοσιακές δραστηριότητες, ήθη 

και έθιμα, στοιχεία παράδοσης και πολιτισμού) και ο οποίος 

στηρίζει την ύπαρξη του στη διατήρηση, στην πιο ανέπαφη μορφή 

τους, αυτών των περιοχών, ενώ, από την άλλη πλευρά, ανταποδί

δει μέρος των πόρων του για τη συντήρηση τους. Είναι βέβαια 

φανερό ότι ο τύπος της τουριστικής αγοράς στην οποία απευθύ

νεται είναι προσανατολισμένος σε ένα διαφορετικό σύστημα 

αξιών και διεκδικεί άλλες ανάγκες από τις συνηθισμένες των 

τουριστών του γενικού τουρισμού. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι η 

σχέση τουρισμού-προστασίας είναι συμβιωτική, έτσι ώστε και οι 

δύο να ευνοούνται από τα πλεονεκτήματα της αλληλεξάρτησης. 

Συμβίωση επομένως σημαίνει ότι, διατηρώντας την αφθονία των 

φυσικών πόρων στην αρχική τους κατάσταση, επιτρέπουμε σε ένα 

αυξανόμενο αριθμό ατόμων να ωφελείται σε φυσικό, αισθητικό, 

μορφωτικό, επιστημονικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο. 0 οικοτουρι-

σμός με τη σειρά του, υποστηρίζοντας τα προγράμματα προστα

σίας που θα αξιοποιήσουν τους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς 

και ψυχαγωγικούς πόρους, θα επωφεληθεί από τον μεγαλύτερο 

αριθμό ατόμων που θα συγκεντρωθούν (Budowski, 1977). 

Για να εξασφαλισθεί μία τέτοια σχέση μεταξύ τουρισμού 

και περιβάλλοντος είναι απαραίτητο να υπάρξει ο κατάλληλος 

σχεδιασμός, που πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Baud-

Bovy, 1971, τα πιο κάτω: 

τη δημιουργία προστατευόμενων ζωνών όπως εθνικά και πε-
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ριφερειακά πάρκα, καταφύγια της πανίδας κτλ., 

τη διατήρηση και αναστήλωση αρχαιολογικών μνημείων, 

τον έλεγχο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

την αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων ή συνόλων, 

τη διατήρηση και αναπαλαίωση ορισμένων οικισμών, 

την αναβίωση των χειροτεχνικών δραστηριοτήτων, 

την ανάπτυξη υποδομής σε δρόμους, αεροδρόμια, ηλεκτρι

σμό κτλ. 

0 τουρισμός προκαλεί την επιβολή μέτρων προστασίας και δικαι

ολογεί το οικονομικό τους κόστος. 

0 αγροτοτουρισμός αποτελεί μία τουριστική δραστηριότη

τα, η οποία ασκείται σε μη αστικούς χώρους, κυρίως από τους 

απασχολουμένους στον πρωτογενή τομέα, και στο επίκεντρο αυτής 

της δραστηριότητας τίθεται η μικρή μονάδα οικογενειακής ή συ

νεταιριστικής μορφής (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια). Είναι ση

μαντικό να τονιστεί η οργανική διασύνδεση της δραστηριότητας 

αυτής με την τοπική παραγωγική διαδικασία. 

Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να αναπτυ

χθεί: 

1. Οι οικισμοί να βρίσκονται κοντά σε τουριστικά κέντρα και 

να λειτουργούν συμπληρωματικά σε αυτά, είτε να αποτελούν 

τα ίδια κέντρα παραθερισμού ή διαχείμανσης. 

2. Να συνδέονται με ορισμένες ειδικές ασχολίες (επιστημονι

κή έρευνα, οικολογικό ενδιαφέρον, ψάρεμα κτλ.). 

3. Να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οικισμοί (παρα

δοσιακοί κτλ.). 

0 επιστημονικός τουρισμός, τέλος (παρ' όλο που ο όρος 

δεν είναι καθιερωμένος), μπορεί φυσικά να αναπτυχθεί γύρω από 

περιοχές ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος (π.χ. βιότοποι, 
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ορνιθοπανίδα, ιχθυοκαλλιέργεια, ρωμαϊκά και βυζαντινά μνη

μεία, λαογραφία κτλ.)» καθώς και γύρω από πόλους επιστημονι

κής δραστηριότητας (εργαστήρια, ινστιτούτα, συνέδρια, εκπαι

δευτικά ιδρύματα κτλ.). 

1.3. Άξονες - Αρχές - Μεθοδολογία 

Προκειμένου να γίνει δυνατή η διατύπωση των βασικών 

αρχών πάνω στις οποίες επιβάλλεται να στηρίζεται ένα πρόγραμ

μα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού σε μία αυστηρά προστα

τευόμενη περιοχή όπως ο Β. Αμβρακικός κόλπος, έγινε μία εκτε

ταμένη επισκόπηση της συναφούς διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς 

επίσης και αντίστοιχων παραδειγμάτων. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

τη διαμόρφωση ενός τέτοιου προγράμματος, και κάποια σημαντικά 

προβλήματα που θα προκύψουν, δίνονται πιο κάτω. Είναι βέβαια 

σκόπιμο να τονιστεί ότι οι παρατηρήσεις που θα ακολουθήσουν 

έχουν γενικό χαρακτήρα και, με την έννοια αυτή, για την εφαρ

μογή τους στο πρόγραμμα αυτό χρειάζεται παραπέρα εξειδίκευση 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

1. Είναι αποδεκτό ότι η σχέση τουρισμού και περιβάλλο

ντος είναι εξαιρετικά σύνθετη και ότι ο τουρισμός είναι δυνα

τόν να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων οικονομικού, οι

κολογικού, αισθητικού και πολιτισμικού περιεχομένου. Υπάρχει 

μάλιστα εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία από πολλές κατηγορίες 

επιστημόνων όπως οικολόγοι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, αν

θρωπολόγοι, γεωγράφοι κτλ. Αυτό, πάντως, που είναι σημαντικό 

είναι ότι περιβαλλοντικές παράμετροι και προβληματισμοί θα 

πρέπει να ενσωματώνονται από την αρχή μέσα στις πολιτικές για 
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τουριστική ανάπτυξη, και όχι απλά να εξετάζονται εκ των υστέ

ρων οι επιπτώσεις της κάθε τουριστικής δραστηριότητας στο πε

ριβάλλον (προδιαγραφές OECD και UNESCO). 

Από την άποψη αυτή είναι σημαντικό, η πολιτική τουρι

στικής ανάπτυξης να είναι συντηρητική, έτσι ώστε να σταθμίζο

νται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου 

απουσιάζουν μελέτες βάσης σχετικές με τα θέματα αυτά), και 

ελεγχόμενη, με την έννοια ότι θα τίθενται στόχοι ανάπτυξης, 

οι οποίοι δεσμευτικά θα τηρούνται. 

2. Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί αποτελεσματική 

προστασία της φϋσης και του περιβάλλοντος. Ένας αποτελεσμα

τικός τρόπος προστασίας είναι η ίδρυση φυσικών πάρκων. 

Το οικοσύστημα ενός φυσικού πάρκου είναι πολύπλοκο και 

αποτελείται από διάφορα αλληλοεξαρτώμενα οικοσυστήματα, για 

παράδειγμα το βιοφυσικό περιβάλλον και την κοινωνική οργάνω

ση. Τα υποσυστήματα αυτά βρίσκονται σε μία σχέση δυναμικής 

αλληλεξάρτησης, έτσι ώστε μία μεταβολή σε ένα από αυτά θα 

προκαλέσει αλυσιδωτές επιδράσεις στα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα το 

οικοσύστημα του φυσικού πάρκου εμπεριέχεται σε ένα ευρύτερο 

οικοσύστημα. 

Μία αποτελεσματική πολιτική προστασίας, λοιπόν, απαι

τεί μία ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και διαχείριση 

και διαρκή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φο

ρείς, με την ταυτόχρονη εφαρμογή οικολογικών και κοινωνικοοι

κονομικών κριτηρίων. Απαιτείται ένας ολοκληρωμένος χωροταξι

κός σχεδιασμός που θα ρυθμίζει ορθά το καθεστώς χρήσεων γης 

και νερού, θα θεσπίζει αυστηρούς ελέγχους των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και της οικοδομικής δραστηριότητας κτλ. Με βάση 

τη διεθνή εμπειρία γίνεται αποδεκτό ότι ο μεγαλύτερος κίνδυ-
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νος που αντιμετωπίζουν τα φυσικά πάρκα είναι η έλλειψη σωστής 

διαχείρισης και επαρκούς διοίκησης (π.χ. έλλειψη προσωπικού, 

συγκρουόμενες χρήσεις γης κτλ.)· 

3. Για να εξασφαλιστεί η συναίνεση και η ενεργητική 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, που αποτελούν "εκ των ουκ 

άνευ" προϋποθέσεις για οποιοδήποτε πρόγραμμα αγροτοτουριστι-

κής και οικοτουριστικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητα δύο πράγ

ματα: 

α. να έχει συνειδητοποιηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, το

πικό πληθυσμό κτλ.) η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικό

τητα μιας παρέμβασης για ποιοτική ανάπτυξη, με κύριο μο

χλό την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, 

β. Να έχει γίνει κατανοητό από τους φορείς προώθησης των 

προγραμμάτων ότι όχι μόνον η προστασία είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη, γιατί εξασφαλίζει την ανανεωσιμότητα 

των πόρων, αλλά ότι και το αντίστροφο είναι αληθινό: δη

λαδή η ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 

προστασία. Υπάρχουν πολλά διεθνή παραδείγματα όπου η 

απομόνωση, σε προστατευόμενες περιοχές, των τοπικών κοι

νοτήτων, και ο αποκλεισμός τους από τα οφέλη της ανάπτυ

ξης και από την πρόσβαση στα βασικά μέσα παραγωγής και 

ψυχαγωγίας οδηγούν σε αλόγιστες καταστροφές στο περιβάλ

λον όπως π.χ. καταπατήσεις, κυνήγι, εμπρησμούς δασών 

κτλ. 

Επίσης, παρ' όλο που οι τοπικές κοινότητες θα ωφελη

θούν και έμμεσα από τις επενδύσεις που θα γίνουν σε έργα υπο

δομής, εντούτοις η συναίνεση τους δεν θα εξασφαλισθεί παρά 

μόνον αν κατοχυρωθεί η ιδιοκτησία τους και εξασφαλισθεί η 
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άμεση συμμετοχή τους στα οφέλη της ανάπτυξης, μέσω αύξησης 

της απασχόλησης, επέκτασης του εμπορίου, συμπληρωματικού ει

σοδήματος από τον τουρισμό κτλ. Μάλιστα, η άμεση συμμετοχή 

στα οφέλη της ανάπτυξης μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο απο

τελεσματική από οποιεσδήποτε διοικητικές ρυθμίσεις, για να 

εξασφαλισθεί ο σεβασμός του τοπικού πληθυσμού προς το περι

βάλλον. 

Είναι τελικά αποδεκτό ότι τα εθνικά πάρκα πρέπει να* 

ενσωματωθούν με ολοκληρωμένο τρόπο στην κοινωνικοοικονομική 

διάρθρωση των τοπικών κοινοτήτων. 

4. Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει Va λειτουργήσει στα 

πλαίσια μιας διάρθρωσης όπου προωθείται ταυτόχρονα και η ανά

πτυξη όλων των άλλων τομέων. Να αποφευχθεί δηλαδή η τουριστι

κή μονοκαλλιέργεια και να εξασφαλισθεί η συμπληρωματική ανά

πτυξη όλων των τομέων. 

5. Τέλος από τα πράγματα αναδεικνύεται κρίσιμος ο ρό

λος της δημόσιας παρέμβασης: 

για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού και διοικητι

κού πλαίσιου, που θα εγγυηθούν την αποτελεσματική προ

στασία της περιοχής και το διαχειριστικό της καθεστώς, 

για τη διαμόρφωση ενός σύνθετου τουριστικού προϊόντος 

και τον σχεδιασμό και εφαρμογή του αναγκαίου εξειδικευ

μένου marketing, 

για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

για ένα γενικό χωροταξικό σχεδιασμό και ένα διακανονισμό 

των ιδιοκτησιών, 

για τη δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής και αν

θρώπινης υποδομής, 

για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. 
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I.A. Καταγραφή παραδειγμάτων 

Η αναφορά σε κάποια παραδείγματα από τον διεθνή και 

τον ελληνικό χώρο, έχει τον διπλό στόχο, πρώτον να ενημερώσει 

σε σχέση με το εύρος και την ποικιλία που μπορούν να έχουν οι 

μορφές εναλλακτικού τουρισμού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει μία περιοχή, και δεύτερον, και πιο ουσιαστι

κό, να δείξει τι προβλήματα αντιμετωπίστηκαν στην πράξη σε 

ανάλογες περιπτώσεις, τι λύσεις υιοθετήθηκαν και πώς διαμορ

φώθηκαν οι βασικές αρχές-άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να 

βασίζεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρι

σμού. 

α. Φυσικό περιφερειακό πάρκο της Landes de Gascogne 

Στο περιφερειακό φυσικό πάρκο της Landes de Gascogne, 

στη Γαλλία, οι κάτοικοι μπορούν να διατηρήσουν τις αξίες και 

τις παραδόσεις τους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την ποιότητα 

της ζωής τους. Διατηρούν την αγροτική τους ζωή και τη χειρο

τεχνία και ταυτόχρονα εμπλέκονται σε βιομηχανικές και τουρι

στικές δραστηριότητες. Αυτό το πάρκο περιλαμβάνει μία μεγάλη 

έκταση όπου παρουσιάζονται η ζωή και OL ασχολίες των κατοίκων 

από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Τα κτίρια ιστορικού ενδιαφέρο

ντος έχουν αναπαλαιωθεί, το τραίνο με παλιά βαγόνια έχει μπει 

σε λειτουργία και μεταφέρει τους επισκέπτες, οι παραδοσιακές 

ασχολίες των κατοίκων έχουν αναπαρασταθεί και η παλιά βιοτε

χνία ρετσινιού έχει συντηρηθεί μέχρι την τελευταία της λεπτο

μέρεια. Το πάρκο διαθέτει ακόμα ένα κέντρο πληροφόρησης και 

ένα εργαστήριο για ερευνητές, ερασιτέχνες και μαθητευομένους. 
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ρ. Εθνικά πάρκα στην Κένυα 

Τα εθνικά πάρκα στην Κένυα αποτελούν ένα ενδιαφέρον 

παράδειγμα, το οποίο αποκαλύπτει την ανάγκη να εξασφαλίζεται 

στους ντόπιους πληθυσμούς συμμετοχή στα οφέλη που προσφέρει η 

λειτουργία ενός πάρκου, ως συνθήκη για την εξασφάλιση της 

ενεργητικής τους συναίνεσης. Στην Κένυα, οι αυτόχθονες φυλές 

που διαβιούν μέσα στα όρια των εθνικών πάρκων βρίσκονται υπό 

την επίβλεψη των περιφερειακών αρχών. Έτσι οι αρχηγοί των 

φυλών έχουν χάσει μεγάλο μέρος των πολιτικών τους εξουσιών, 

καθώς η διαχείριση του χώρου ασκείται από την κεντρική διοί

κηση. Οι μεγάλες διαφορές που χωρίζουν τις εντόπιες νομαδικές 

-κτηνοτροφικές φυλές από τη "διοίκηση" είναι η αιτία των 

εντάσεων και των προστριβών μέσα και γύρω από τα εθνικά πάρ

κα. Η παραδοσιακή ανεκτικότητα προς την άγρια φύση έχει στα

διακά μετατραπεί σε άγρια επιθετικότητα προς αυτήν. Κύριος 

λόγος αυτής της επιθετικότητας είναι και η απαγόρευση του κυ

νηγίου, το 1977, στα 16 μείζονα εθνικά πάρκα της χώρας. Τα 

εθνικά πάρκα και η περιήγηση σε αυτά αποτελεί τώρα πια κάτι 

ξένο για τις ντόπιες εθνότητες. Το εξαιρετικά υψηλό εισιτήριο 

και το κόστος παραμονής στους καταυλισμούς των πάρκων κάνουν 

την είσοδο σε αυτά απαγορευτική και για την εγχώρια ιθύνουσα 

αστική τάξη (Μοδινός 1986). Έτσι, ενώ θεωρητικά τα εθνικά 

πάρκα ευνοούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, διότι αυτός προσφέ

ρει ενδιαφέροντα αντικείμενα για πληροφόρηση και εκπαίδευση 

των επισκεπτών (Borg, 1977), συχνά ο ντόπιος πληθυσμός μένει 

μακριά από τα οφέλη που θα μπορούσε να του προσφέρει η ανά

πτυξη του πάρκου. 
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y. Εθνικό πάρκο του Benin 

Συμφωνά με τον Sayer (1981), ο τουρισμός μπορεί να 

συμβάλλει περισσότερο στην προστασία, αν αξιοποιήσει στον μέ

γιστο βαθμό τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους των περιοχών 

που περιβάλλουν άμεσα τα πάρκα. 

Λίγοι από τους κατοίκους των περιοχών που περιβάλλουν 

τα πάρκα του Benin, έκτασης 112.620 χλμ.2, βρίσκουν δουλειά 

ως υπάλληλοι σε αυτά, ενώ στο παρελθόν οι περισσότεροι επωφε

λούνταν από τη συλλογή διαφόρων προϊόντων στις ακαλλιέργητες 

περιοχές και κυνηγούσαν. Η ίδρυση του πάρκου τους έκανε να 

χάσουν αυτές τις δυνατότητες και έτσι είναι δυσαρεστημένοι. 0 

τουρισμός, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο συγγραφέα, πρέπει να δη

μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Οι εργασίες συντήρησης και 

κατασκευής μέσα στο πάρκο πρέπει να γίνονται την εποχή της 

ξηρασίας, όταν οι αγρότες μπορούν να δουλέψουν στα πάρκα χω

ρίς να εγκαταλείψουν τους αγρούς τους. Επιπρόσθετα, οι παρα

δοσιακές καλύβες έχουν πολύ εκτιμηθεί από τους επισκέπτες, 

διότι έτσι έρχονται σε άμεση επαφή με την τοπική παράδοση και 

πρέπει να αποτελούν αντικείμενα προστασίας. 

δ. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 

Παρουσιάζει ουσιαστικές αναλογίες με τον Αμβρακικό και 

η σημασία του έγκειται στη συγκεκριμένη πρόταση διαχείρισης 

του Δρυμού που προτάθηκε, καθώς επίσης και στην επισήμανση 

της καταστροφικής διάστασης που μπορεί να έχει η ανθρώπινη 

επέμβαση στο περιβάλλον, αν δεν υπάρξει ένα αυστηρό καθεστώς 

προστασίας. 

Η περιοχή των Πρεσπών ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 

1974 και καθορίστηκαν δύο ζώνες προστασίας: ο πυρήνας (περιο-
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χή απόλυτης προστασίας) και η περιφερειακή ζώνη, των οποίων 

τα όρια όμως είναι ασαφή. Έτσι συμφωνά με τον Γ. Κατσαδωράκη 

(1987), είναι αναγκαίο να γίνει σαφής οριοθέτηση και σήμανση 

στο πεδίο των ζωνών προστασίας και απαλλοτρίωση των γαιών που 

βρίσκονται μέσα στον πυρήνα. Ακόμη προτείνεται η συγκρότηση 

επιτόπιας ομάδας διαχείρισης του Δρυμού που αρχικά θα έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ σταδιακά θα αποκτήσει εκτελεστι

κή εξουσία και οικονομική ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα υπάρχει 

πρόταση για συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης του οικοτουρι-

σμου. 

Στις Τϊρέσπες έχει εγκατασταθεί από την Ελληνική Εται

ρεία εδώ και δέκα χρόνια επιστημονικός σταθμός παρατηρήσεων 

που αποτελεί τον μοναδικό σταθμό ερευνών πεδίου στην Ελλάδα. 

Οι πρόσφατες παρατηρήσεις (Νοέμβριος, 1986) του C. 

Newbold, επιστημονικού διευθυντή του τμήματος υγροτόπων του 

Βρετανικού Συμβουλίου Διατήρησης της Φύσης, μας δίνουν μια 

εικόνα της ανθρώπινης επέμβασης σε μια περιοχή που έχει χαρα

κτηριστεί διατηρητέα από τη συνθήκη Ramsar και είναι Εθνικός 

Δρυμός : 

"Τα υγρά λιβάδια γύρω από τη λίμνη όπου άλλοτε τρέφο

νταν πολλές χαλκόκοτες και χουλιαρομύτες έχουν όλα αποξηραν

θεί. Οι χαλκόκοτες δεν φωλιάζουν πια στους καλαμιώνες και οι 

χουλιαρομύτες μειώθηκαν από 200 ζευγάρια σε 4. 0 τελευταίος 

τόπος διατροφής των ερωδιών σκάφτηκε από μπουλντόζες και πα

ραχωρήθηκε για την κατασκευή ιχθυογεννητικού σταθμού". 

ε. The National Trust for Scotland 

Αποτελεί έναν επιτυχημένο θεσμό, μία ενδιαφέρουσα δια

χειριστική πρόταση, και είναι εντυπωσιακό το εύρος και η ποι-
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κιλία της δικαιοδοσίας του. 

Είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, αυτόνομος ορ

γανισμός, ο οποίος συστάθηκε το 1931 με σκοπό να συμβάλει 

στην προστασία της φύσης, στη διαφύλαξη και ανάδειξη της σκω-

τικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και στην τουρι

στική τους αξιοποίηση. Συνιστά ένα σπάνιο και προωθημένο θε

σμό προστασίας της φύσης, ο οποίος βέβαια αντιστοιχεί σε ένα 

επίπεδο οικολογικής ευαισθητοποίησης ενός ολόκληρου λαού 

εξαιρετικά υψηλό. To NTS έχει 100.000 μέλη, ενώ το ύψος του 

ετήσιου προϋπολογισμού του υπερβαίνει το 1,5 δισ. δρχ. (Η 

κρατική επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το 5%). Διαχειρίζεται και 

κατέχει το 5% της σκωτικής γης. 

Η ουσιαστική χρηματοοικονομική του αυτοδυναμία καθώς 

επίσης και η διοικητική του αυτονομία τον καθιστούν ένα ευέ

λικτο και αποτελεσματικό οργανισμό στην προώθηση των περιβαλ-

λοντικώνι θεσμικών και εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραμμά

των. 

Η ιδιοκτησία του αποτελείται είτε από ιδιωτικές δωρε

ές, για φορολογικούς και μη λόγους, είτε από αγορές, είτε από 

δημόσιες παραχωρήσεις. 

Συνεργάζεται στενά με διαφόρους επιστημονικούς οργανι

σμούς και ερευνητικά ιδρύματα όπως το "Συμβούλιο για την προ

στασία της φύσης" (NCC), ή τη "Σκωτική Επιτροπή για την 

Ύπαιθρο" κτλ. 

Οι ιδιοκτησίες του αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο 

σύμπλεγμα από νησιά, ορεινές εκτάσεις, κάστρα με πάρκα κτλ., 

τα οποία παρουσιάζουν οικολογικές, φυσικές, ιστορικές, πολι

τισμικές, ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές ακόμη και θρησκευ

τικές ιδιαιτερότητες και ενδιαφέροντα. 

352 



OL παρεμβάσεις του στοχεύουν στην προστασία, διατήρηση 

και ανάδειξη αυτών των στοιχείων, ενώ συστηματικά επιχειρεί 

μια διαρκή πολιτισμική αναβάθμιση στην κατεύθυνση της περι

βαλλοντικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης ευρύτερων κοινω

νικών ομάδων, παιδιών, κοινοτήτων και τουριστών. 

Ενδεικτική αναφορά σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

1. Σύμπλεγμα νησιών St Kilda. 

Οι τελευταίοι 36 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα νησιά αυτά 

το 1930. Το 1957 παραχωρήθηκαν στο NTS (National Trust for 

Scotland). Κάθε καλοκαίρι το NTS οργανώνει αποστολές εθελο

ντών για να βοηθήσουν στην αναπαλαίωση του χωριού (το οποίο 

είναι 120 χρόνων), και άλλων μνημείων. 

Τα νησιά έχουν εξαιρετικά πλούσια και σπάνια ορνιθοπα-

νίδα. Στην εποχή της αναπαραγωγής το NTS παραχωρεί έναντι μι

σθώματος τα νησιά στο "Συμβούλιο για την Προστασία της Φύσης" 

για ορνιθολογικές παρατηρήσεις. Ένα μικρό άγημα στρατού φρο

ντίζει για την προστασία των νησιών. Τακτική και προγραμματι

σμένη συγκοινωνία προς τα νησιά δεν υπάρχει. Οι ενδιαφερόμε

νοι πρέπει να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση με το NTS για να 

ρυθμίσουν τη μεταφορά τους είτε ως επιστημονική-ερευνητική 

αποστολή, είτε ως εκδρομική φυσιολατρική ομάδα, είτε ως σώμα

τα εθελοντών για τις αναπαλαιώσεις και αναστηλώσεις. 

Υπάρχουν τέλος παρατηρητήρια για πουλιά, καθώς επίσης 

και ένα μικρό ερευνητικό εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί και 

ως ξενώνας, και μία μικρή κινητή ιατρική μονάδα. Περαστικοί 

ψαράδες από τα γύρω μέρη βοηθούν στον ανεφοδιασμό τους. 
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2. Το Κάστρο Culzeari με το εξοχικό του πάρκο. 

Σπουδαίο ιστορικό μνημείο θαυμάσιας αρχιτεκτονικής και 

πολιτισμικής κληρονομιάς. Η αναστήλωση του και η συντήρηση 

των θησαυρών του, μαζί με την ανάδειξη και διαχείριση του 

εξοχικού πάρκου που το περιβάλλει, έχει ως αποτέλεσμα να το 

επισκέπτονται 300.000 άνθρωποι τον χρόνο. 

στ. Εκπαιδευτικά προγράμματα στα πάρκα της Σενεγάλης 

Ένα ενδιαφέρον διεθνές παράδειγμα, σε σχέση με προ

γράμματα ενημέρωσης και διαρκούς επιμόρφωσης τοπικού πληθυ

σμού, προέρχεται από τη Σενεγάλη. 

Η διοίκηση των σενεγαλέζικων πάρκων ξεκινά από την 

πρωταρχική διαπίστωση ότι η αποτελεσματική προστασία της φύ

σης προϋποθέτει διαρκή προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση, 

πληροφόρηση, και ενημέρωση του σενεγαλέζικου πληθυσμού. 

Το πρόγραμμα αυτό επιμόρφωσης ξεκίνησε το 1977 και 

αφορμή στάθηκε η δωρεά μιας κινητής οπτικοακουστικής μονάδας 

από το NWF1 στη Σενεγάλη. 

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε ένα γραφείο εκπαίδευσης, 

το οποίο στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτή η κινη

τή μονάδα επισκέπτεται περιοδικά τα χωριά και τις πόλεις που 

είναι γύρω στα πάρκα και προσπαθεί να εξηγήσει τους Λόγους 

που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη του πάρκου, καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον το

πικό πληθυσμό. 

Τα θέματα τα οποία θα προβληθούν σε ταινίες ή έγχρωμες 

1. Ταμείο για την Άγρια Ζωή. 
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διαφάνειες επιλέγονται με προσοχή (μπορεί δε να είναι από 

αντιπυρική προστασία έως περιορισμός των φυτοφαρμάκων), μετά 

από συζήτηση με τους τοπικούς παράγοντες, και είναι εύληπτα 

αλλά τεκμηριωμένα. 

Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με ελεύθερη συμμε

τοχή χωρίς διάκριση φύλου ή ηλικίας. Την επόμενη ημέρα μοιρά

ζεται ένα ερωτηματολόγιο που αναφέρεται κυρίως στο ενδιαφέρον 

που τους προκάλεσε η επίδειξη. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν μια πολύ μεγάλη 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και υπάρχει η αισιόδοξη εκτί

μηση ότι σε λίγα χρόνια θα φανούν τα πρώτα θετικά αποτελέσμα

τα. 

Οργανώνονται επίσης και περιφερόμενες εκθέσεις, τις 

οποίες ακολουθούν σεμινάρια πάνω σε εξειδικευμένα θέματα, 

όπως είναι για παράδειγμα το λαθροκηνύγι, με ένα ποικίλο 

ακροατήριο από δημόσιους λειτουργούς, ειδικούς και τοπικούς 

φορείς. 

Τέλος εκδίδονται και μοιράζονται απλά ενημερωτικά φυλ

λάδια, αφίσες κτλ. 

Ένα ενδιαφέρον τέλος φαινόμενο είναι η δημιουργία ορ

γανώσεων/συλλόγων νέων για την προστασία της φύσης. 

ζ. Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Πέτρας Λέσβου 

"Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση οικονομι

κής αυτοτέλειας των γυναικών του χωριού και λειτουργεί με 

επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Κάθε γυναίκα συνεταίρος διαθέ

τει ένα ή δύο δωμάτια στο σπιτικό της, προσφέρει πρωινό και ο 

επισκέπτης τουρίστας μπορεί, αν θέλει, να πάρει μέρος στη ζωή 

της οικογένειας και τις αγροτικές ασχολίες, στο χωράφι ή στο 
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ψάρεμα. Ό,τι τρώει κανείς ή ό,τι αγοράζει είναι φτιαγμένα 

από τη νοικοκυρά και, γιατί όχι, και από τον Ιδιο τον επισκέ

πτη. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να μάθουν πώς 

γίνεται ένα γλύκισμα ή ένα πήλινο. 0 συνεταιρισμός έχει ένα 

γραφείο όπου δέχεται τους επισκέπτες και ανάλογα τους διανέ

μει στα σπίτια του χωρίου. Στον ίδιο χώρο υπάρχει ταβέρνα και 

εκθετήριο, από όπου μπορεί ο επισκέπτης να αγοράσει είδη οι

κοτεχνίας, κεντήματα ή πήλινα, όλα φτιαγμένα με αγάπη και με

ράκι για να του θυμίζουν τις γυναίκες της Πέτρας"!. 

1. Ορφανίδης, "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 15.8.1987. 
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2. ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Πιστεύοντας πως η οικοτουριστική ανάπτυξη μπορεί πραγ

ματικά να ξεκινήσει, αφού η κατάλληλη υποδομή για ένα "καθε

στώς διατήρησης" έχει ήδη δημιουργηθεί, θα περιοριστούμε στην 

παρούσα μελέτη, σε προτάσεις που αφορούν επεμβάσεις για αξιο

ποίηση στις ζώνες Β και Γ (κατά Ramsar, 1986) και έξω από αυ

τές. Ας σημειωθεί ότι ένα τέτοιο "καθεστώς διατήρησης" θα πε

ριλάμβανε: την οριοθέτηση ζωνών διαφορετικού βαθμού προστα

σίας και τη νομική τους κατοχύρωση, τη διαχείριση του υδατι

κού ισοζυγίου, τη λειτουργία του συστήματος μόνιμης παρακο

λούθησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, τη λήψη άμε

σων μέτρων περιορισμού της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών, 

την αυστηρή επιτήρηση του κυνηγιού, καθώς και ένα φορέα δια

χείρισης με συμβουλευτικό, και αργότερα και εκτελεστικό έργο. 

Η επιλογή των ορίων μελέτης έγινε σύμφωνα με την εγγύ

τητα των χώρων στις οικολογικές ενότητες της ζώνης Α, δηλαδή 

επιλέχτηκαν κυρίως τοποθεσίες σε άμεση γειτνίαση με αυτές τις 

ενότητες, αφού είναι αυτές που πιθανόν θίγονται από το καθε

στώς διατήρησης και είναι αναγκαίο να τους δοθούν εναλλακτι

κές λύσεις ανάπτυξης. Ενώ, παράλληλα, είναι οι χώροι που προ

σφέρουν το ιδιαίτερο οικοτουριστικό ενδιαφέρον. Ακόμη, στα 

όρια της μελέτης συμπεριελήφθησαν χώροι με ενδιαφέροντα πολι

τιστικά στοιχεία, παλιότερα και σύγχρονα. Από την περιοχή με

λέτης αποκλείστηκαν χωρικές ενότητες που μπορούν να εξελι

χθούν σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα ανάπτυξης. Με αυτό το σκε-
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πτικό, αυτό το προκαταρκτικό σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης 

επικεντρώνεται στην περιοχή του βόρειου Αμβρακικού. 

Ως όρια λοιπόν της μελέτης προβλέπονται καταρχήν τα 

εξής (Χάρτης 1): 

Περιλαμβάνονται τα χωριά Μιχαλίτσι, Φλάμπουρα και Νέα 

Σαμψούντα στα δυτικά του εθνικού δρόμου Άρτας-Πρέβεζας, Ωρω

πός, Λούρος, Πέτρα, Στρογγυλή, Βίγλα, Σαλαώρα, Κορωνησία, Νέα 

Κερασουντα, Αγ. Σπυρίδωνας, Πολύδροσο, Ανέζα, Καλογερικό, Μΰ-

τικας, Απόμερο, Ψαθοτόπι, Νεοχώρι, Κομμένο, Κόπραινα, Ιχθυο

τροφείο Άγριλος, Συκιές, Λουτρότοπος, Παχυκάλαμος, Ακροποτα

μιά, Αγ. Γεώργιος, Γλυκόριζο. 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

Πιστεύοντας πως η περιοχή Αμβρακικού είναι ένας τόπος 

που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την πολιτιστική κληρο

νομιά, θεωρούμε πως είναι ιδανικός τόπος για γνωριμία και 

σπουδή τόσο της δομής και της λειτουργίας διαφόρων οικοσυστη

μάτων, όσο και του τρόπου ένταξης του ανθρώπου σε αυτά, μέχρι 

κάποια εποχή τουλάχιστον. 

Έτσι με τη λογική πως ο Αμβρακικός έχει στοιχεία που 

αξίζει να προσέξουμε και να γνωρίσουμε, θα περιγράψουμε τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος δίνοντας σε όλα ίση 

βαρύτητα, προσπαθώντας προς στιγμήν να ξεχάσουμε το τι είναι 

σπάνιο και τι είναι κοινό, έχοντας ως σκοπό τη βαθύτερη γνω

ριμία με τον χώρο που μας περιβάλλει. 

3.1. Υδροβιότοποι 

Στον Αμβρακικό Κόλπο χύνονται δύο ποταμοί, ο Λούρος 

και ο Άραχθος που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού 

στον κόλπο και σημαντική ποσότητα φερτών υλών. Η περιοχή των 

δέλτα των δύο ποταμών περιλαμβάνει εκτεταμένους υγρότοπους, 

λιμνοθάλασσες, ρηχές ακτές, βάλτους κτλ. 

Η αλάφιλη βλάστηση αρχίζει αμέσως μετά την παράκτια 

ζώνη του αλμυρού ή υφάλμυρου νερού: Χαρακτηριστικά είδη της 

αλόφιλης βλάστησης ανάλογα με την απόσταση τους από την παρα

λιακή ζώνη πλημμύρων είναι η αρμυρίθρα, τα αρμυρίκια και τα 
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βούρλα. 

Την εποχή της αναπαραγωγής χαρακτηριστικά πουλιά της 

αλόφιλης βλάστησης είναι: ο καλαμοκανάς, η πετροπουλάδα, το 

νεροχελίδονο, η μικρογαλιάντρα και η κιτρινοσουσουράδα. Απο

τελεί δε σημαντική περιοχή διαχείμανσης των ερωδιών. 

Η υδρόφιλη βλάστηση καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από 

καλαμιώνες. Εδάφη που σπάνια πλημμυρίζουν, είναι ιδανικά για 

την ανάπτυξη διαφόρων ειδών ψαθιού και λάπας. 

Είδη πουλιών που είτε αναπαράγονται, είτε τρέφονται 

στην περιοχή των καλαμιών, είναι ο πορφυροτσικνιάς, η νανο-

μουγκάνα, η τρανομουγκάνα, η χουλιαρομυτα, η κυνηγόπαπια, ο 

ποταμοτριλιστής, η βουρλοποταμίδα, η καλαμοποταμίδα, η τσι-

χλοποταμίδα. Από τα αρπακτικά παρατηρήθηκαν στην περιοχή ο 

καλαμόκιρκος, η ποντικοβαρβακίνα, ο θαλασσαετός και ο σταυρα

ετός, καθώς και ο δεντρογέρακας, ο μαυροπετρίτης και ο χρυσο-

γέρακας. Η περιοχή των καλαμιών μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο 

παραγωγική όλου του δέλτα. Το υψηλό θρεπτικό περιεχόμενο στη

ρίζει μια πλούσια σε ποικιλία και ποσότητα πανίδα από αμφί

βια, σαύρες, βατράχια, χελώνες, ψάρια και πουλιά. 

Εκτάσεις αλόφιλης βλάστησης συναντά κανείς στα δυτικά 

της Κόπραινας, και υδρόφιλης στις όχθες του Λούρου και στα 

βόρεια της Ροδιάς 

3.2. Λιμνοθάλασσες 

Οι λιμνοθάλασσες είναι παραλιακές περιοχές μικρού βά

θους που χωρίζονται από τη θάλασσα με τις λουρονησίδες. Έτσι 

οι λιμνοθάλασσες, λίγο ως πολύ απομονωμένες από τη θάλασσα, 

μπορεί να είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. Η αλατότητα, που είναι 
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το βασικό κριτήριο για την παρουσία ζωντανών οργανισμών, εί

ναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα του βαθμού επικοινωνίας των νε

ρών και των κλιματολογικών συνθηκών. 

Το μικρό βάθος και ο συνεχής εμπλουτισμός των λιμνοθα

λασσών σε άλατα, χάρη στις αλληλεπιδράσεις ξηράς, γλυκών νε

ρών και θάλασσας, συντελούν στις πολύ υψηλές τιμές πρωτογε

νούς παραγωγής της τάξης των 10.000-35.000 Kcal/μ2/χρόνο, 

επομένως η θρεπτική βάση για ψάρια και πουλιά μπορεί να θεω

ρηθεί πλήρης. 

Η ολική επιφάνεια των λιμνοθαλασσών στον Αμβρακικό εί

ναι περίπου 64 χλμ·2, και το μέσο βάθος τους περίπου 1 μ. 0 

βυθός είναι αμμώδης και το ίζημα μπορεί να ταξινομηθεί ως γύ

ψος. Τόσο η παρατήρηση της λιμνοθάλασσας μακροσκοπικά, όσο 

και η κατανόηση της λειτουργίας της, αποτελούν ενδιαφέροντα 

στοιχεία εκπαίδευσης για μαθητές λυκείου και φοιτητές. Για 

παράδειγμα η Λογαρού, λιμνοθάλασσα εύκολα προσπελάσιμη, μπο

ρεί να αποτελέσει ένα από τα αξιοθέατα εκπαιδευτικού ενδιαφέ

ροντος. 

3.3. Λουρονησίδες 

Η λουρονησίδα αποτελείται από λείψανα και σπασμένα κε

λύφη οστράκων που συσσωρεύονται με τον άνεμο και τα κύματα 

και μετά στερεοποιούνται. Συχνά καλύπτονται από λίγο χώμα που 

είναι κατά κύριο λόγο αργιλώδες. 

Το χώμα της επιτρέπει να αποικείται από φυτά τυπικά 

της παράκτιας βλάστησης, που σχηματίζουν χαρακτηριστική ζώνω-

ση, αρχίζοντας από τα ανθεκτικά στο αλάτι σε απόσταση 0,50-

1,50 μ. από τη θάλασσα, προχωρώντας στα αγροστώδη και τα αλό-
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φίλα (π.χ. αρμυρίκια και βούρλα) και καταλήγοντας στο αμμό-

χορτο, την παπαρούνα, το μελικάρι και τα μακί, όταν το υπό

στρωμα σταθεροποιείται προς τη μεριά της λιμνοθάλασσας. 

Χαρακτηριστικά είδη πουλιών της λουρονησίδας είναι το 

νανογλάρονο, το ποταμογλάρονο, το χειμωγλάρονο και ο θαλασσο-

σφυριχτής. 

Η λουρονησίδα τέλος αποτελεί τόπο αναπαραγωγής των χε

λωνών. 

0 τρόπος σχηματισμού των λουρονησίδων και ο ρόλος τους 

τόσο ως διαχωριστικών νησίδων μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασ

σας, όσο και ως τόπων φωλιάσματος και αναπαραγωγής της ορνι-

θοπανίδας, αποτελούν σημαντικής αξίας εκπαιδευτικά στοιχεία. 

3.4. Το διπλό δέλτα 

Το διπλό δέλτα Λούρου-Άραχθου αποτελεί σπάνια διάπλα

ση που απαντάται σε μεσογειακές περιοχές όπου οι μεταβολές 

της στάθμης του νερού κατά την αμπώτιδα και την πλημμυρίδα 

είναι μικρές. 

Οι εκβολές των ποταμών ανήκουν στα πλουσιότερα οικοσυ

στήματα τόσο από άποψη ποικιλίας ειδών οργανισμών, όσο και 

από άποψη μεγάλων πληθυσμών τους. 

Η περιοχή αποτελεί τον σπουδαιότερο σταθμό μετανάστευ

σης των αποδημητικών πουλιών που ακολουθούν τον διάδρομο των 

ακτών του Ιονίου κατά την ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή μετανά

στευση (νεροχελίδονα, ποταμογλάρονα, καλαμοκανάδες, νυχτοκό-

ρακες, κρυπτοτσικνιάδες, πετροτριλίδες κ.ά.). 

Αποτελεί επίσης σημαντικό χώρο διαχείμανσης για μεγά

λους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών που αποδημούν από τη βόρεια 
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Ευρώπη για αναζήτηση ευνοϊκότερων συνθηκών διατροφής (λευκο-

τσικνιάδες, χειμωνογλάρονα, καρατζάδες, αργυροπελεκάνοι 

κ.ά.)· Το διπλό δέλτα αποτελεί σπάνιο γεωλογικό σχηματισμό 

κατάλληλο για έρευνα και εκπαίδευση. 

3.5. Παραποτάμια δάση 

Κατά μήκος της κοίτης όλων των ρευμάτων που εκβάλλουν 

στον Αμβρακικό Κόλπο σχηματίζονται συστάδες δένδρων που απο

τελούν καταφύγια της πανίδας και σταθεροποιούν τις όχθες των 

ρευμάτων. Η ανάγκη για καλλιεργημένη γη και ξυλεία έχει εξα

φανίσει τα μεγαλύτερα μέρη του παραποτάμιου δάσους Λούρου και 

Άραχθου του οποίου μόνο 2,5 χλμ.2 σώζονται. 

Διακρίνουμε δύο διαφορετικά συστήματα, αυτό της ιτιάς 

και του πλατανιού. Τα δάση πλατανιών καταλαμβάνουν περιοχές 

ακτών που είναι αμμώδεις ή λιθώδεις. 

Οι περιοχές του δάσους στοάς που έχουν διατηρήσει τα 

χαρακτηριστικά τους είναι πλούσιες σε είδη και μεγάλους πλη

θυσμούς (π.χ. αράχνες, αμφίβια, σαύρες και πουλιά). 

Η σπανιότητα των παραποτάμιων δασών και ο κίνδυνος 

εξαφάνισης τους αποτελούν ενδιαφέρον πεδίο εφαρμοσμένης κυρί

ως έρευνας με σκοπό την αναβάθμιση τους. 

3.6. Αμβρακικός Κόλπος 

0 κόλπος επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος με ένα δίαυλο 

0,7 χλμ. πλάτους και 7 μ. βάθους στο πιο ρηχό σημείο. 

Το μέγιστο βάθος του κόλπου είναι 60 μ. και το μέσο 

βάθος 18 μ. Η ολική επιφάνεια του, εξαιρώντας τις λιμνοθάλασ-
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σες, είναι 350 χλμ.2. 

Η εισροή γλυκών νερών από τα ποτάμια και το κλειστό 

του κόλπου συντελούν στην ύπαρξη αλατότητας μικρότερης από 

την ανοικτή θάλασσα. 

Τα πλαγκτονικά είδη είναι περιορισμένα σε ποικιλία αλ

λά άφθονα σε αριθμό. 

Δελφίνια και θαλάσσιες χελώνες ζουν στον κόλπο. 

Η ιδιαιτερότητα του κόλπου ως θαλάσσιου οικοσυστήματος 

αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο για έρευνα. Ενώ η φυσική του ομορ

φιά και η συχνή παρουσία δελφινιών, κυρίως νωρίς το πρωί, 

προσφέρουν σπάνια στοιχεία αναψυχής. 
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4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

4.1. Διάρθρωση της απασχόλησης 

Στην κυρίως περιοχή μελέτης, όπως προσδιορίζεται στο 

Κεφάλαιο 2, περισσότερο από το 80% του ενεργού πληθυσμού απα

σχολείται στον πρωτογενή τομέα, και κυρίως στη γεωργία και 

στην αλιεία που ασκείται στις λιμνοθάλασσες και τον Αμβρακικό 

Κόλπο. 

0 τομέας των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά περιορισμένος 

και οι οικονομικές KOL διοικητικές υπηρεσίες ασκούνται στα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιοχής. 

Η μεταποιητική δραστηριότητα είναι ελάχιστη, οργανωμέ

νη σε βιοτεχνικού τύπου εργαστήρια με απασχόληση μικρότερη 

από 5 άτομα και είναι συγκεντρωμένη στις κοινότητες Λούρου, 

Μιχαλιτσίου, Ν. Κερασούντος, Ν. Σαμψούντος και Ανέζας. 

4.2. Συνοπτικά δημογραφικά στοιχεία 

Παρατηρείται (στοιχεία 1981), μία σταθεροποίηση του 

πληθυσμού στις κοινότητες της περιοχής μελέτης και πιθανώς 

κάποια μικρή αύξηση, λόγω εσωτερικής αναδιάταξης του πληθυ

σμού από τις ορεινές κοινότητες στα πεδινά. 

Παρατηρείται, επίσης, τάση συρρίκνωσης του παιδικού 

πληθυσμού όσο και αύξησης του δείκτη γηρασμού. 

366 



Οξύ πρόβλημα ανοικτής ανεργίας δεν υπάρχει, σημαντική 

όμως φαίνεται ότι είναι η συγκεκαλυμμένη ανεργία από υποαπα

σχολούμενους στον αγροτικό τομέα. 

Στις περιόδους πάντως συγκομιδής, η ανάγκη που προκύ

πτει για πρόσθετα εργατικά χέρια, καλύπτεται επαρκώς με φθηνή 

εργατική δύναμη από τα ορεινά. 

4.3. Κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά 

Παρ' όλη την καθοριστική κυριαρχία του πρωτογενή τομέα 

στη σύνθεση της απασχόλησης, η περιοχή μελέτης δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί φτωχή, γιατί και τα γεωργικά εδάφη είναι εύφο

ρα, και αρδεύονται σε υψηλό ποσοστό, και η αλιευτική παραγωγή 

στις λιμνοθάλασσες και στον κόλπο αποφέρει ικανοποιητικά ει

σοδήματα. 

Με βάση πάντως τους δείκτες ευημερίας για το σύνολο 

των νομών (αυτοκίνητα, κατανάλωση ενέργειας, τηλέφωνα και νο

σοκομειακές κλίνες), η ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού (νομοί 

Άρτας και Πρέβεζας) κυμαίνεται ανάμεσα στις θέσεις 40 έως 48 

κατά περίπτωση. 

Επίσης ο λαός είναι φιλόξενος, ευγενής, απλός και 

αγνός, χωρίς όμως να παραμένουν, εξαιρετικά έντονα, κάποια 

στοιχεία λαϊκής παράδοσης. 

Τέλος, το επίπεδο οικολογικής ευαισθητοποίησης και η 

διάθεση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι 

μάλλον χαμηλά. 
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A.A. Στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Αποτελεί, περιοχή σπουδαίου αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ευρήματα της παλαιολιθικής και της 

νεολιθικής εποχής, καθώς επίσης και υστεροελλαδικά, ελλαδικά, 

ελληνιστικά, ρωμαϊκά, πρωτοχριστιανικά, βυζαντινά κτλ. Η συ

ντήρηση και η ανάδειξη αυτών των ευρημάτων και των μνημείων, 

αποτελεί προγραμματική υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού, 

με βάση την Προγραμματική Σύμβαση Αμβρακικού. 

Η ιστορία της περιοχής διατρέχει την ίδια διαδρομή με 

την ιστορία όλου του ελλαδικού χώρου, από τη μυθολογία και τα 

ομηρικά έπη μέχρι τον αιώνα μας. Είναι μάλιστα γεμάτη από ση

μαντικά ιστορικά γεγονότα (π.χ. Ναυμαχία Ακτίου, νίκη του 

Μπαρμπαρόσα επί των Βενετών, Ζάλογγο, Ελληνοτουρκικά, Εθνική 

Αντίσταση), εποικήσεις και επιρροές (Θεσπρωτοί, Κορίνθιοι, 

Αθηναίοι) και κατακτήσεις (Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Βενετοί, Σέρ

βοι, Τούρκοι, Αλή Πασάς κτλ.). Πολλοί πολιτισμοί, πολλά μνη

μεία. Υπάρχει, με λίγα λόγια, μια σπουδαία ιστορική και πολι

τιστική κληρονομιά. 

Τέλος, σπουδαίες αρχαίες πόλεις στην περιοχή υπήρξαν η 

Κασσωπία, η Αμβρακία, η Νικόπολη και η Βερενίκη. 

Α.5. Στοιχεία λαογραφικού ενδιαφέροντος 

Σημαντική πληροφόρηση δεν έγινε δυνατό να αποκτηθεί, 

διότι στο ερωτηματολόγιο που εστάλη προς 25 κοινότητες της 

περιοχής, ελήφθησαν μόνο 2 απαντήσεις, από τις οποίες μάλιστα 

μία μόνο καταφατική. Η γενική εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχουν 

πολλά, ζωντανά στοιχεία λαϊκής παράδοσης (χοροί, μουσική, πα-
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νηγύρια, θρησκευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές ασχολίες 

κτλ.)· 

Υπήρξε πάντως πληροφόρηση για λαϊκούς χορούς και τρα

γούδια, με τοπικές ενδυμασίες στη Βίγλα και στη Ν. Σινώπη. 

Τέλος, ως παραδοσιακές ασχολίες μπορούν να αναφερθούν 

το ψάρεμα με τις καλαμωτές στις λιμνοθάλασσες, παραδοσιακοί 

τρόποι ψαρέματος στον Αμβρακικό (βολκός, πεζόβολος), η παρα

γωγή του αυγοτάραχου στην Κορωνησία και οι παραδοσιακές καλύ

βες στο Ψαθοτόπι. 

4.6. Οικισμοί και κτίσματα 

Ενδιαφέροντες οικισμοί, ενεργοί είτε εγκαταλελειμμέ

νοι, δεν υπάρχουν πολλοί στην περιοχή και το γεγονός αυτό 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την προώθηση 

ενός προγράμματος αγροτοτουριστικής ανάπτυξης. 

Εξαίρεση αποτελεί η Κόπραινα -παλιό λιμάνι της Άρτας-

(περισσότερα στοιχεία δίνονται σε άλλο μέρος της μελέτης). 

Η Κορωνησία επίσης αποτελεί κηρυγμένο παραδοσιακό οι

κισμό, όπου υπάρχει μία θαυμάσια εκκλησία του 12ου αιώνα και 

ωραίο φυσικό περιβάλλον. Με επιφύλαξη θα μπορούσαν να αναφερ

θούν το Ψαθοτόπι και το Κομμένο με σχετικά προσεγμένα σπίτια 

με ωραίους κήπους, και τα χωριά του Λούρου, Ν. Σινώπη και Ν. 

Σαμψούντα, που έχουν εποικισθεί από μικρασιάτες πρόσφυγες, 

κυρίως λόγω του φυσικού περιβάλλοντος που τα περιβάλλει. 

Τα Φλάμπουρα με λίγα δείγματα παράδοσης, π.χ. Διοικη

τήριο Ανατολικής Ηπείρου των Τούρκων, έχουν εξαιρετική θέα 

στον Αμβρακικό. 

Η Καμαρίνα συνδυάζει μία τοπική φυσική ομορφιά με μια 
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θαυμάσια θέα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης και από 

το μνημείο του Ζαλόγγου, ενώ παράλληλα υπάρχει η υποδομή μιας 

παιδικής κατασκήνωσης, η οποία δεν λειτουργεί τώρα. 

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια για αναπαλαίωση 

των νεοκλασικών σπιτιών της Πρέβεζας και της Άρτας. 

370 



5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5.1. Σκοπός - Πλαίσιο 

Από την προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση του πιο πάνω 

υλικού, δηλαδή: 

των θεωρητικών προδιαγραφών και βασικών αρχών που πρέπει 

να διέπουν ένα πρόγραμμα οικοτουριστικής ανάπτυξης, και 

των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρωπογενούς περι

βάλλοντος της περιοχής, 

προσδιορίστηκαν οι μορφές, το περιεχόμενο και οι κλίμακες που 

μπορεί να πάρει η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον 

Αμβρακικό Κόλπο. 

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα της περιοχής μπορούν να στη

ρίξουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης οίκοτουρισμού, αγροτοτουρισμού 

και επιστημονικού τουρισμού, αξιοποιώντας τους ιδιάζοντες πό

ρους της περιοχής. 

Σκοπός αυτής της ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης θα 

είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μεγαλύτερη ευημερία 

των ντόπιων κατοίκων, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τους 

σε θέματα περιβάλλοντος και, τελικά, η καλύτερη εναρμόνιση 

τους στον ιδιάζοντα χώρο όπου ζουν, που θα επιτευχθεί με το 

να τον κατανοήσουν και να τον αγαπήσουν. Η εύρεση μιας ισορ

ροπίας στη σχέση ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος, για όφε

λος και των δύο, θα αποτελέσει παράδειγμα πρότυπης ανάπτυξης 

μιας περιοχής και μοντέλο συμβίωσης αναπτυξιακών διαδικασιών 
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και προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στόχος αυτού του τμήματος της μελέτης είναι να διαγρά

ψει τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος για την πε

ριοχή του Βόρειου Αμβρακικού, όπου κυρίως συγκεντρώνονται οι 

φυσικές ιδιαιτερότητες, και να υποδείξει τους βασικούς άξονες 

δράσης για την προώθηση του. 

Πριν αναφερθούμε στα επιμέρους θέματα που προσεγγίζο

νται, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία 

που προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα, και τα οποία προσδιο

ρίζουν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η διαμόρφωση του προ

γράμματος: 

1. Επισημάνθηκε επιφυλακτικότητα του τοπικού πληθυσμού να 

συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρ

μογής ενός τέτοιου προγράμματος. 

2. Σημειώνεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, απουσία οικισμών 

με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

3. Η περιοχή έχει μεγάλο φυσικό ενδιαφέρον και ιδιάζουσα 

φυσιογνωμία, αλλά δεν χαρακτηρίζεται από έντονο κάλλος 

- σύμφωνα με ορισμένα συμβατικά κριτήρια. 

4. Διαγιγνώσκεται έλλειψη ζωντανής λαϊκής παράδοσης. 

5. Υπάρχει γειτνίαση με αστικά κέντρα που τείνουν να απορ

ροφούν τους επισκέπτες. 

6. Δεν παρατηρείται ανεργία στην περιοχή, ούτε το κατά κε

φαλή εισόδημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 

7. Δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας. 

(Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στη ζώνη "απόλυτης προστα

σίας", η οποία παρουσιάζει και το κύριο βιοφυσικό ενδια

φέρον, αποκλείεται η ανάληψη οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων 

εκτός από ελεγχόμενη επίσκεψη). 
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Είναι φανερό ότι τα παραπάνω προσδιορίζουν τα όρια που 

μπορεί σε πρώτη φάση να πάρει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης εναλλα

κτικών μορφών τουρισμού. Συγκεκριμένα, η περιοχή προσφέρεται 

κυρίως για κάποιους περιπάτους οικολογικού ενδιαφέροντος από 

τουρίστες (έλληνες ή ξένους), που θα διαμένουν βασικά στην 

Πρέβεζα και την Άρτα, και οι οποίοι θα προσελκύονται από 

εκεί προς την περιοχή με την κατάλληλη ενημέρωση, καθώς επί

σης και για ερευνητικές εκδρομές από επιστήμονες και ομάδες 

ειδικών ενδιαφερόντων. 

Κατά δεύτερο λόγο, και με επιφύλαξη, θα μπορούσε να 

προταθεί ένα πρόγραμμα αγροτοτουριστικής ανάπτυξης σε λίγες 

προσεκτικά επιλεγμένες κοινότητες. 0 αγροτοτουρισμός στην πε

ριοχή θα πρέπει να συνδεθεί με ειδικές ασχολίες (ψάρεμα, εκ

παιδευτικά προγράμματα στις υδαττκαλλιεργητικές μονάδες 

κτλ.), γιατί πολύ λίγες κοινότητες προσφέρονται για τουρισμό 

διακοπών. 

Τέλος, για την ανάπτυξη επιστημονικού τουρισμού, θα 

πρέπει να αναπτυχθούν πρώτα κάποιοι πόλοι επιστημονικής δρα

στηριότητας. 

Συνοπτικά, θα πρέπει να γίνουν επιλεγμένες παρεμβάσεις 

για τη δημιουργία υποδομής σε τομείς κλειδιά (ξενώνες, επι

στημονικό εργαστήριο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διευθετήσεις χώ

ρων, σημάνσεις, τουριστικά περίπτερα, συντήρηση παραδοσιακών 

συνόλων κτλ.) χωρίς μεγάλες επενδύσεις και υψηλή χρηματοδότη

ση, με μια συστηματική προσπάθεια αποφυγής προσδοκιών για με-

γαλεπίβολα σχέδια, και να αφεθεί παράλληλα το πρόγραμμα να 

αποκτήσει σταδιακά τη δική του δυναμική, αυτοπροωθούμενο, μέ

σα σε ένα πλαίσιο διακριτικού, αλλά καθοριστικού κεντρικού 

ελέγχου και διαχείρισης, έτσι ώστε να αποφευχθούν αρνητικές 
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επιδράσεις στο περιβάλλον. 

Μετά τα πιο πάνω προκαταρκτικά, οι επιμέρους στόχοι 

της μελέτης διαμορφώνονται ως εξής: 

Διαγραφή των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων, που θα 

κατοχυρώνουν την αποτελεσματική προστασία των περιοχών, 

από την εντατικοποίηση της τουριστικής δραστηριότητας. 

Επισήμανση κοινοτήτων και τοποθεσιών, που γειτνιάζουν με 

τους υγρότοπους, και που μπορούν να αποτελέσουν κέντρα 

έλξης φιλοπεριβαλλοντικοΟ κοινού, είτε λόγω του φυσικού 

τους περιβάλλοντος, είτε λόγω της πολιτιστικής τους πα

ράδοσης . 

Περιγραφή και διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος. 

Πιθανά σχήματα χρηματοδότησης και διαχείρισης. 

Ένα πρόγραμμα δράσης που δείχνει την ενδεικνυόμενη χρο

νική ακολουθία των ενεργειών προώθησης. 

5.2. Σχεδιασμός του θεσμικοί) πλαισίου 

5.2.J.. Προγραμματισμός και έλεγχος των χρήσεων γης 

Τόσο ο χώρος των υδροβιοτόπων όσο και ο ευρύτερος χώ

ρος οικοτουριστικής ανάπτυξης πρέπει να διαχειρίζεται με 

ενιαίο τρόπο και με κοινούς στόχους. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των χρήσεων γης είναι απαραίτητο 

να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ορισμένες περιο

χές (π.χ. Κόπραινα), και να περιοριστεί η άναρχη ιδιωτική 

πρωτοβουλία, ώστε η ανάπτυξη να είναι σύμφωνη με τους αρχι

κούς στόχους. 0 έλεγχος της δόμησης μπορεί να επιτευχθεί με 

ένα χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει τη δημιουρ-
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γία σύγχρονου πολεοδομικού περιβάλλοντος που όμως θα εντάσσε

ται αρμονικά στο υπάρχον περιβάλλον. (Πιθανόν στο πλαίσιο 

ανακήρυξης ζωνών οικιστικού ελέγχου (ZOE) από το ΥΠΕΧΩΔΕ). Η 

συντήρηση των παραδοσιακών κτιρίων ή οικισμών πρέπει να γίνε

ται παράλληλα με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριό

τητας που βασίζεται στην οικογένεια και τους συνεταιρισμούς, 

με δραστηριοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών και με πολυκλαδική 

ανάπτυξη της οικονομίας (ταυτόχρονη ανάπτυξη αλιείας, τουρι

σμού, χειροτεχνίας κτλ.). 

5.2.2. Προσεχτικός σχεδιασμός και έλεγχος του τουρισμού 

Η ικανότητα φόρτισης της περιοχής μπορεί να προσεγγι

στεί σε δύο επίπεδα, αφενός στο επίπεδο των κοινοτήτων και 

της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών σε αυτές, και αφετέρου στο 

επίπεδο των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από την αύξηση 

της κίνησης, στα οποία και πρέπει να αναζητηθεί κάποια δυνα

μική ισορροπία. 

Στο μεν πρώτο επίπεδο η ισορροπία μπορεί να προκύψει 

από την παραδοχή ενός λόγου τουριστών ανά πάσα στιγμή προς 

τους μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και 

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

Το δεύτερο μπορεί να αποτελέσει πεδίο μόνιμης έρευνας 

στην περιοχή με τη συμβολή, κατά καιρούς, διαφόρων ελληνικών 

και ξένων ερευνητικών ιδρυμάτων. 

Στην παρούσα φάση, που οι μηχανισμοί διατήρησης του 

φυσικού περιβάλλοντος δεν έχουν λειτουργήσει, είναι απαραίτη

τος ο πλήρης έλεγχος της κίνησης των τουριστών, η οποία θα 

γίνεται, τονίζουμε και πάλι, στις ζώνες Β και Γ προστασίας, 
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και έξω από αυτές. 

5.2.3. Διαχείριση τουρισμού και "διατήρησης" από ενιαίο 

φορέα 

Η ανάγκη επιλογής κοινών στόχων οικοτουριστικής ανά

πτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και η επιβολή μέ

τρων διαχείρισης καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ενιαίου φο

ρέα διαχείρισης. 

0 αριθμός των τουριστών καθώς και η ποιότητα τους μπο

ρεί να ελέγχεται μέσω γραμματείας υποδοχής, που θα προγραμμα

τίζει τις αφίξεις, θα δίνει ειδική άδεια παραμονής ή επίσκε

ψης των προστατευόμενων περιοχών, και θα έχει επαφές, ώστε να 

προβάλλει τον τόπο σε <ατάλληλες ομάδες ατόμων τόσο του εσω

τερικού όσο και του εξωτερικού. Αρχικά αυτός ο προγραμματι

σμός μπορεί να γίνεται από το γραφείο του EOT που ιδρύεται 

στην Άρτα, αρκεί αυτό να εξοπλιστεί με ειδικευμένο προσωπικό 

(1 άτομο με ειδίκευση στην οικολογία και σχετική εμπειρία). 

Αργότερα τοπικός φορέας διαχείρισης περιβάλλοντος, με 

αρχικά συμβουλευτικό και αργότερα εκτελεστικό έργο, θα είναι 

υπεύθυνος τόσο για τη σωστή διαχείριση της περιοχής, όσο και 

τη φύλαξη της από κατάλληλες ομάδες επιτήρησης. 

Αυτός ο φορέας θα μεριμνά, μεταξύ άλλων, ώστε ο αριθ

μός τουριστών που θα επισκέπτονται την περιοχή να είναι συμ

βατός με τους στόχους της διατήρησης, και ορισμένοι πόροι από 

την υποδοχή τουριστών να χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση 

και εξέλιξη τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περι

βάλλοντος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του δασαρχείου Άρτας, τα άτομα 
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που ασχολούνται σήμερα με τη φύλαξη των υγροβιότοπων είναι Α 

και διαθέτουν 1 τζιπ και ασύρματο. Πρόκειται για δασοφύλακες 

και θηροφύλακες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του δασάρχη, αυτά τα 4 

άτομα επαρκούν, αρκεί να διαθέτουν ένα σύγχρονο μέσο τύπου 

hover craft, το onoCo έχουν ζητήσει από την υπηρεσία και γί

νονται προσπάθειες εξεύρεσης και διάθεσης του. 

5.2.4. Καθεστώς προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος 

Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλο

ντος, είναι απαραίτητο να οριστικοποιηθεί η οριοθέτηση προ

στατευόμενων περιοχών και να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που 

θα κηρύσσει την περιοχή εθνικό πάρκο και θα καθορίζει τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε ζώνη Α, Β και Γ. Μια τέτοια 

ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προστα

σίας και νομική κατοχύρωση τους. Παράλληλα μπορούν να εκδίδο

νται αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και ΥΠΕΧίΙΛΕ, μετά από 

προτάσεις αρμόδιων υπηρεσιών, για κατάλληλη διαχείριση των 

διατηρητέων περιοχών, ειδών άγριας πανίδας κτλ. Το πλαίσιο 

για μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση περιέχεται στον νόμο 1650/ 

1986. 

Η οικοτουριστική ανάπτυξη είναι απαραίτητο να εξελίσ

σεται σταδιακά με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Να αποκλειστεί ο 

υπερβολικός αριθμός τουριστών και να μειωθεί στο ελάχιστο ο 

κίνδυνος συρροής ατόμων χωρίς περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιλεκτική πολιτική προσέλκυσης. 

Είναι γνωστό πως η καλή ποιότητα περιβάλλοντος είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

Στον Αμβρακικό είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα άμεσου 
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περιορισμού της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων που έχουν ως 

τελικό αποδέκτη τον κόλπο. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να 

έχουμε ανάπτυξη του τουρισμού στην Κόπραινα, όταν δίπλα χύνε

ται ο Βωβός, ο οποίος μεταφέρει τα απόβλητα των βιομηχανιών 

(π.χ. ΚΟΝΖΑΚ) ανεπεξέργαστα. 

5.2.5. Πληροφόρηση και ενημέρωση του εντόπιου πληθυσμού 

Το γεγονός ότι η οικοτουριστική ανάπτυξη μπορεί να 

αποτελέσει μέσον διατήρησης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 

καθώς και μέσον βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του εισοδή

ματος του ντόπιου πληθυσμού, πρέπει να γίνει συνείδηση από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα επιτευχθεί αρχικά με τη 

σύγκλιση των στόχων κεντρικών και τοπικών φορέων, που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με μια διαρκή πληροφόρηση και ανταλλαγή 

απόψεων, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία ως ποος τους τελικούς 

στόχους. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για πληροφόρηση και 

επιμόρφωση των πολιτών, που θα τους καταστήσει ικανούς να 

κρίνουν και να αποδεχτούν (ή να τροποποιήσουν) τους στόχους. 

Θεωρώντας πως στον Αμβρακικό η σύγκλιση των στόχων κεντρικών 

και τοπικών φορέων έχει /.ιγο-πολύ επιτευχθεί, είναι καιρός να 

ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης τού κοινού. 

Αυτή θα πρέπει να απευθύνεται αφενός στους κατοίκους των εν

διαφερόμενων κοινοτήτων και αφετέρου στα παιδιά των σχολείων. 

Η ενημέρωση των πρώτων μπορεί να γίνεται με σεμινάρια, που θα 

οργανώνονται περιοδικά στις κοινότητες και θα αναφέρονται 

στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, στην απλουστευμένη παρου

σίαση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων, σε παραδείγματα πα

ρόμοιων περιοχών από τον διεθνή χώρο, στην ιστορία και πολι-
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τιστική παράδοση της περιοχής και σε άλλα. Η Διεύθυνση Αγρο

τικής Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου Γεωργίας θα μπορούσε 

να αναλάβει την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων. 

Εμπειρία σε τέτοια θέματα έχει η ΕΕΤΑΑ και το ΚΕΠΕ Αμ

βρακικού. Στα σχολεία μπορεί να περιληφθεί στην εκπαίδευση 

των παιδιών κάποια ώρα, μέσα στις σχολικές ώρες ή πέρα από 

αυτές, γνωριμίας με το πολύ κοντινό τους περιβάλλον, γνωρι

μίας δηλαδή με τα πιο κοινά φυτά και ζώα, έτσι παρουσιασμένα 

που να είναι διασκέδαση και παιχνίδι για τα παιδιά. Εμπειρία 

σε τέτοια θέματα έχει η Ορνιθολογική Εταιρεία και το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας στην Αθήνα. 

5.2.6. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προγραμματιζό

μενων έργων 

Η ανάπτυξη του τουρισμού και των άλλων υποσυστημάτων 

του οικονομικού συστήματος πρέπει να είναι τέτοια που να στη

ρίζει τους στόχους της διατήρησης του περιβάλλοντος και όχι 

να τους αντιστρατεύεται. Αυτό μπορεί να ελέγχεται με μελέτες 

επιπτώσεων στο περιβάλλον κάθε προγραμματιζόμενης επέκτασης 

ενός από τα συστήματα, λαβαίνοντας πάντα υπόψη την αθροιστική 

δράση διάφορων ενεργειών στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης οι με

λέτες επιπτώσεων να ακολουθούνται από ειδική άδεια που θα δί

νεται αρχικά από το ΥΤΤΕΧΩΔΕ και αργότερα από τοπικό φορέα 

διαχείρισης περιβάλλοντος που θα καθορίζει με λεπτομέρεια το 

μέγεθος του έργου. 
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5.3. Σχεδιασμός προσφερόμενων υπηρεσιών 

5.3.1. Διαμόρφωση χώρων ενδιαφέροντος 

α. Αναπαλαίωση του τελωνείου της Κόπραινας 

Στην Κόπραινα που αποτελούσε παλιά λιμάνι της Άρτας, 

έχει ξεκινήσει η αναπαλαίωση του τελωνείου που ανήκε στο λι

μενικό ταμείο. Υπάρχει η θέληση από τον Δήμο Άρτας, ο οποίος 

άρχισε τη διαδικασία συντήρησης, το κτίριο να λειτουργήσει ως 

ξενώνας. Θεωρούμε απαραίτητο πριν το τέλος της αναπαλαίωσης 

να έχει καθορισθεί ο φορέας που θα λειτουργήσει την επιχείρη

ση (σχετική πρόταση κάνουμε στο τέλος της μελέτης). 

Το κτίριο του τελωνείου περιβάλλεται από άλλα μικρότε

ρα κτίρια που αξίζει τον κόπο επίσης να συντηρηθούν. Κάποιο 

από αυτά μπορεί να λειτουργήσει ως μουσείο, όπου θα υπάρχουν 

στοιχεία της ιστορίας του λιμανιού, με χάρτη, φωτογραφίες, 

κείμενα κτλ. Ακόμη καλό είναι να συντηρηθεί και αναδειχθεί το 

παλιό καλντερίμι. Να αναδειχθούν οι γραμμές του τραίνου που 

μετέφερε τα εμπορεύματα στο λιμάνι και να βρεθούν τα βαγόνια 

ή διαφορετικά να γίνει πιστή αναπαράσταση τους με νέα. 

Ακόμη θεωρούμε αναγκαίο στο άμεσο μέλλον να υπάρξει 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την ορνιθολο-

γική αξία του δέλτα του Άραχθου και της ευρύτερης περιοχής. 

Να δοθούν εναλλακτικές λύσεις αναψυχής, όπως φωτογράφιση και 

παρατήρηση των πουλιών, ώστε να αποφευχθεί στο μέγιστο δυνα

τόν το κυνήγι. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί η λει

τουργία του ξενώνα είτε από σχολεία, είτε από ομάδες φιλοπε-

ριβαλλοντικού κοινού (μέσω συλλόγων προστασίας της φύσης 

κτλ.), διότι επικρατεί στους ντόπιους η αντίληψη πως ο ξενώ-
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νας γίνεται για τους κυνηγούς. 

Επισημαίνουμε επιπλέον ότι το οργανωμένο κυνήγι με μα

γνητόφωνα, επαναληπτικές καραμπίνες κτλ. και, κυρίως από άτο

μα που έρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα, είτε της Ελλάδας 

είτε του εξωτερικού (οι πληροφορίες προέρχονται από ντό

πιους), είναι γεγονός ασυμβίβαστο με τους σκοπούς διατήρησης 

μιας περιοχής με εθνικό και διεθνές ορνιθολογικό ενδιαφέρον. 

Συνοψίζοντας θεωρούμε πως το ενδιαφέρον που παρουσιά

ζει για τον επισκέπτη η Κόπραινα είναι το ιστορικό της παρελ

θόν που πρέπει να αναδειχθεί, και η εγγύτητα της με το δέλτα 

του Άραχθου, του οποίου η αξία πρέπει να επισημαίνεται στον 

επισκέπτη με πινακίδες πληροφόρησης, φυλλάδια και πιθανόν με 

περιήγηση με βάρκα και ξενάγηση μέχρι τις εκβολές. Ενδιαφέ

ρουσα επίσης είναι μια επίσκεψη στο κοντινό ιχθυοτροφείο 

Άγριλος με μια γρήγορη παρουσίαση της λειτουργίας του. 

Τη σήμανση με πινακίδες πληροφόρησης που θα αποτρέπουν 

το κοινό από το κυνήγι αναλαμβάνει να κάνει το Δασαρχείο Άρ

τας σε συνεργασία με την ομάδα Αμβρακικού του KETTE, αρκεί να 

κινηθεί κεντρικά η κατάλληλη διαδικασία που θα του επιτρέψει 

να δεσμεύσει το σχετικό κονδύλι. 

β. Αναπαλαιώσεις εκκλησιών 

Αναφέρουμε ενδεικτικά πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι 

εκκλησίες της Κορωνησίας, καθώς και βυζαντινές και προβυζα-

ντινές εκκλησίες της περιοχής. Ορισμένες αποτελούν χαρακτηρι

στικά μνημεία της περιοχής που αξίζει να επισημανθούν από ει

δικευμένη ομάδα και να προταθούν για συντήρηση και ανάδειξη 

στο Υπ. Πολιτισμού και τους ΟΤΑ. 
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γ. Ανάδειξη και συντήρηση μνημείων 

Το κάστρο των Ρωγών που βρίσκεται στα νότια του δρόμου 

Άρτας-Πρέβεζας αποτελεί μνημείο που αξίζει να αναδει

χθεί. Δέσμευση έχει αναλάβει στην Προγραμματική Σύμβαση 

το Υπ. Πολιτισμού, για καθαρισμό KOL διαμόρφωση του χώ

ρου, καθώς και αναστήλωση του κάστρου. 

Προβολή του ναού του Απόλλωνα. 

5.3.2. Διαμονή 

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μπορεί να διανυκτερεύει 

στην Άρτα και την Πρέβεζα και από εκεί να μετακινείται οργα

νωμένα, μέσω του γραφείου τουρισμού στην Άρτα, προς τους 

υγροβιότοπους και τον κόλπο. 

Μικρός αριθμός τουριστών θα μπορεί να διαμείνει στην 

Κορωνησία όπου υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μελλοντικά, 

και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ορισμένα χωριά που βρίσκονται κο

ντά στους βιότοπους, όπως τα Φλάμπουρα, το Ψαθοτόπι και το 

Κομμένο, θα μπορούσαν να παρέχουν στέγη σε λίγα άτομα διαμορ

φώνοντας μερικά δωμάτια σε σπίτια. 

Στην παρούσα φάση μετά την αναπαλαίωση του τελωνείου 

της Κόπραινας θα λειτουργεί εκεί μικρός ξενώνας. Επίσης προ

βλέπεται από τη μελέτη της Ορνιθολογικής Εταιρείας κατασκευή 

ξενώνα 10-15 ατόμων στη Σαλαώρα. 

Επίσης στην Καμαρίνα, ορεινό χωριό κοντά στο Ζάλογγο, 

(αν και βρίσκεται αρκετά μακριά από την περιοχή των υδροβιο

τόπων) υπάρχει η υποδομή για κατασκηνώσεις. Εκεί μπορούν να 

φιλοξενούνται σχολεία που θα έρχονται για εκπαιδευτικούς λό

γους στον Αμβρακικό. 
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5.3.3. Υποδοχή 

α. Κέντρο υποδοχής τουριστών και επιστημόνων στη Σαλαώρα 

θεωρώντας πως, στην πρώτη φάση λειτουργίας του προ

γράμματος οικοτουριστικής ανάπτυξης, καλόν είναι οι τουρίστες 

και επιστήμονες να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο που θα λει

τουργέ C ως τόπος πληροφόρησης και έρευνας, προτείνουμε τη δη

μιουργία ενός κέντρου υποδοχής στη Σαλαώρα. 

Αυτό το κέντρο πρέπει να διαθέτει αίθουσα όπου θα μπο

ρούν να γίνονται διαλέξεις και προβολές, καθώς και αίθουσα 

"γνωριμίας με τους υδροβιότοπους Αμβρακικού". Αυτή η γνωριμία 

μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμα παρουσιαζόμενη ταινία, μακέτες 

αναπαράστασης οικοσυστημάτων, φωτογραφίες βλάστησης και πανί

δας, καθώς και αφίσες που περιέχουν συγκεντρωμένη πληροφόρηση 

(panneaux). Ακόμη το κέντρο θα περιλαμβάνει εργαστήριο με 

στοιχειώδη εξοπλισμό στη διάθεση ερευνητικών ομάδων, μεμονω

μένων ερευνητών και του ενδιαφερόμενου κοινού. 

Το εργαστήριο μπορεί να έχει εξοπλισμό για να εξυπηρε

τεί γύρω στα 10 άτομα τη φορά, ενώ η αίθουσα διαλέξεων να 

έχει χωρητικότητα μέχρι 100 άτομα. 

Παράλληλα η λειτουργία μικρού ξενώνα, χωρητικότητας 

10-15 ατόμων, θα παρέχει επιτόπου διαμονή σε ερευνητικές ομά

δες και στο φιλοπεριβαλλοντικό κοινό. 

Ως χώρος για την εγκατάσταση του πιο πάνω κτιρίου προ

τείνεται μέρος της έκτασης 1.000 στρ. στη Σαλαώρα, που ανήκει 

στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και μπορεί να παραχωρη

θεί στο ΥΤΤΕΧΩΔΕ και, αργότερα, πιθανόν στην Ορνιθολογική 

Εταιρεία που έχει δείξει ενδιαφέρον να απορροφήσει σχετικό 

κονδύλι της Ε0Κ. 
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β. Κέντρο υποδοχής στην Κόπραινα 

Αρχικά προτείνεται στην Κόπραινα να λειτουργήσει αί

θουσα υπό τύπον μουσείου που θα παρουσιάζει το ιστορικό πα

ρελθόν του λιμανιού. 

Αργότερα, άλλη αίθουσα μπορεί να λειτουργεί ως κέντρο 

πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό περιβάλλον 1) εξηγώντας τη 

δημιουργία του δέλτα του Άραχθου και του διπλού δέλτα Λούρου 

-Αραχθου, 2) επισημαίνοντας την ορνιθολογική αξία του δέλτα, 

3) προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που θα αντικαθιστούν το 

κυνήγι, ως τρόπο διασκέδασης, με τη φωτογράφιση ή την παρατή

ρηση των πουλιών, και 4) προσφέροντας βόλτες με βάρκα από την 

Κόπραινα μέχρι το δέλτα. 

γ. Γραφείο υποδοχής τουριστών στην 'Αρτα και την Πρέβεζα 

Τα γραφεία τουρισμού που οργανώθηκαν από τον EOT σε 

συνεργασία με τους Δήμους Άρτας και Πρέβεζας μπορούν να πλη

ροφορούν τους ενδιαφερομένους για τα αξιοθέατα της περιοχής, 

να οργανώνουν εκδρομές με ξενάγηση και να βρίσκονται σε επαφή 

με ενδιαφερόμενες ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

ώστε να ελέγχουν μέχρι ένα βαθμό τις αφίξεις. 

5.3.4. Χώροι υπαίθριας αναψυχής 

α. Περιοχές με καλή θέα 

Φλάμπουρα: χωριό κοντά στις όχθες του Λούρου με θέα προς 

τη λιμνοθάλασσα Τσοπέλι. 

Σαλαώρα: λόφος με καλή θέα προς τις λιμνοθάλασσες Τσου

καλιά και Λογαρού, προς την Κορωνησία και τον Αμβρακικό 

Κόλπο. 
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Μιχαλίτσι: χωριό κοντά στις όχθες του Λούρου με καλή θέα 

προς το Τσοπέλι και Μάζωμα. 

β. Βόλτα με βάρκα 

Από την Κορωνησία με βάρκα στον Αμβρακικό, στη διαδρομή 

Κόφτρα-Παλιομπούκα. 

Από την Κόπραινα μέχρι τις εκβολές του Άραχθου. 

Στον Αμβρακικό νωρίς το πρωί μπορεί κανείς να δει από κοντά 

δελφίνια και θαλάσσιες χελώνες. Ενώ, αν διαθέτει κιάλια, μπο

ρεί να παρατηρήσει διάφορα σπάνια είδη της ορνιθοπανίδας ανά

λογα με την εποχή, όπως τσικνιάδες και αργυροπελεκάνους. 

y. Περίπατοι σε μονοπάτια ή αγροτικούς δρόμους 

Κομμένο και Λουτρότοπος: χωριά ανατολικά του δέλτα του 

Άραχθου, πολύ κοντά στις όχθες του. Παρουσιάζει ενδια

φέρον η περιήγηση μέσα στους πορτοκαλεώνες που φτάνουν 

συχνά μέχρι το ποτάμι. Συχνά είναι τα περάσματα με βάρ

κα, που κινείται με τη βοήθεια τροχαλίας, στην απέναντι 

όχθη προς το Νεοχώρι.. 

Ψαθοτόπι: χωριό στα βόρεια της λιμνοθάλασσας Λογαρούς, 

καταπράσινο με πολλά νερά. Οι περίπατοι από το χωριό 

προς τα περιβόλια είναι πολλοί και ενδιαφέροντες. Υπάρ

χουν υπολείμματα δάσους φράξου και φτελιάς που ανήκουν 

σε ιδιώτες. 

Περίπατος από την Κορωνησία προς τον λόφο, στις παρυφές 

του οποίου βρίσκεται το ιχθυοτροφείο Σακουλέτσι. 

δ. Αάση 

Δάσος πλατανιών σ τ ι ς όχθες του Άραχθου, στο χωριό Αγ. 
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Γεώργιος. Στη διαδρομή προς Άρτα, μεταξύ Αγ. Γεωργίου 

και Γλυκόριζου, συναντάμε στις όχθες του σχεδόν ξερού 

Άραχθου δάσος με πλατάνια. Η λειτουργία του φράγματος 

του Πουρναρίου, που κρατάει το μεγαλύτερο μέρος του νε

ρού του Άραχθου, δημιουργεί πρόβλημα στην επιβίωση του 

παραποτάμιου δάσους, φυτοκοινωνίας που εξαρτάται άμεσα 

από την ταχύτητα ροής του ποταμού. 

Δασύλλιο στο χωριό Μύτικας. 

Δασύλλιο στον Άγιο Νικάνορα. 

5.3.5. Παραδοσιακές ασχολίες 

Η απασχόληση με την αλιεία στις λιμνοθάλασσες, με όλο 

τον εξοπλισμό σε βάρκες και εργαλεία, είναι ένα δυνατό στοι

χείο έλξης για τον επισκέπτη. 

α. Οι διατηρημένες και σε λειτουργία καλαμωτές που συναντά

με καθώς πηγαίνουμε από τη Σαλαώρα στην Κορωνησία αποτε

λούν μια από τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που αξίζει 

κανείς να δει και να καταλάβει τη λειτουργία τους. 

β. Ενδιαφέρουσα για τον επισκέπτη μπορεί να θεωρηθεί η επε

ξεργασία του αυγοτάραχου του κέφαλου. Πρόκειται για δια

δικασία που γίνεται από τους συνεταιρισμούς Κορωνησίας 

και Ανέζας. Οι ψαράδες του συνεταιρισμού ξεραίνουν και 

παστώνουν το αυγοτάραχο και το διαθέτουν χονδρικά με δη

μοπρασία σε εμπόρους που αναλαμβάνουν να το κερώσουν. 

Καλό θα ήταν, μελλοντικά, ένα μέρος της παραγωγής σε αυ

γοτάραχο να κερώνεται επιτόπου και έτσι να υπάρχει δυνα

τότητα διάθεσης του απευθείας από τους συνεταιρισμούς 

στους τουρίστες. 
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y. Το ψάρεμα με βολκούς και πεζόβολα (δίκτυ ψαρέματος) απο

τελεί μια από τις αξιοπρόσεχτες ιδιαιτερότητες της πε

ριοχής. 

δ. Η απασχόληση με την εκτατική κτηνοτροφία, όπως παρατηρή

θηκε στη Σαλαώρα και το Ψαθοτόπι, έχει να επιδείξει 

δείγματα ψάθινων καταλυμάτων, όπως τα μαντριά, κατασκευ

ασμένα με μεγάλη λεπτομέρεια και μεράκι. 

5.3.6. Πολιτιστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα 

Οι εκδηλώσεις αυτές συνδέονται συνήθως με θρησκευτικές 

γιορτές με τη μορφή πανηγυριών. Έντονη είναι η λαϊκή μουσική 

παράδοση των χωριών που έχουν κτιστεί από πρόσφυγες της Μ. 

Ασίας, όπως Ν. Σαμψούντα, Ν. Βίγλα, όπου παίζεται ποντιακή 

μουσική, χορεύονται ποντιακοί χοροί και υπάρχουν ανάλογες φο

ρεσιές. 

5.3.7. Σημάνσεις 

Η ύπαρξη πινακίδων στις κεντρικές αρτηρίες Άρτας-Πρέ-

βεζας, Άρτας-Ιωαννίνων, οι οποίες να πληροφορούν για επιλεγ

μένα μέρη στους υδροβιότοπους είναι απαραίτητη, για να προ

σελκυστεί ο επισκέπτης. Ένδειξη με το είδος του ενδιαφέρο

ντος ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε μέρος, μπορεί να 

υπάρχει δίπλα στο όνομα του. 

Στις διασταυρώσεις για τα διάφορα χωριά καλό είναι να 

αναγράφονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις. 

Στην είσοδο του χωριού να υπάρχει πινακίδα ή λεπτομε

ρής χάρτης με τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζει από πλευράς φυ-
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σικού περιβάλλοντος και μνημείων, καθώς και από πλευράς υπη

ρεσιών που προσφέρονται. Πινακίδες που θα πληροφορούν για την 

αξία του φυσικού περιβάλλοντος και θα προτρέπουν για την προ

στασία του, μπορεί να είναι διασκορπισμένες σε όλα τα πολυσύ

χναστα περάσματα. 

Ό,τι απαγορεύεται πρέπει να δίνεται με ήπιο και έξυπνο 

τόνο και όχι να υπάρχουν απλές απαγορευτικές πινακίδες που 

συχνά φέρνουν το αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Τα κείμενα στις πινακίδες πρέπει να είναι σύντομα, με 

γράμματα σαν του χεριού που είναι πιο οικεία, και με εικόνες 

(Roderkerk, 1976). 

Σύμφωνα με ορισμένες εμπειρίες, οι πινακίδες που προ

καλούν την περιέργεια, χωρίς να δείχνουν αμέσως αυτό που θέ

λουν να πουν, μπορεί να είναι προτιμότερες από τις άμεσα κα

τανοητές· για παράδειγμα μια πινακίδα με ένα ζώο που δείχνει 

κάπου και λέει "πηγαίνετε προς τα εκεί να δείτε" και καταλή

γει σε ένα κέντρο υποδοχής, έχει μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι 

μια ενδεικτική πινακίδα του κέντρου (Roderkerk, 1976). 

Συνεργασία μεταξύ υπουργείων και τοπικών φορέων είναι 

απαραίτητη για μια σωστή και ολοκληρωμένη σήμανση. Δέσμευση, 

για παράδειγμα, με μια προγραμματική σύμβαση των υπουργείων 

Πολιτισμού, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και των σχετικών ΟΤΑ μπορεί να 

καταλήξει σε μια τέτοια σήμανση. 'Αμεσα μπορεί να αναλάβει τη 

σήμανση ορισμένων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών η Δασική 

Υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας, σύμφωνα με πληροφορίες του αρμό

διου υπηρεσιακού παράγοντα. 
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5.3.8. Παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας 

Τα παρατηρητήρια πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ση

μεία με καλή θέα προς τα πουλιά, να διαθέτουν εξοπλισμό, όπως 

κιάλια που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ρίχνοντας το κα

τάλληλο νόμισμα. 

Η πρόσβαση προς τα παρατηρητήρια πρέπει να είναι τέ

τοια που να μην ενοχλεί τα πουλιά, να γίνεται με τα πόδια και 

να είναι κρυμμένη με κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι δύσκολο σε 

μια περιοχή σαν τον Αμβρακικό όπου όλα είναι συνήθως σε ένα 

επίπεδο και τα υψώματα είναι περιορισμένα. Η τοποθέτηση κά

ποιων παρατηρητηρίων είναι αρμοδιότητα της Ορνιθολογικής 

Εταιρείας, η οποία έχει την κατάλληλη εμπειρία και το ειδι

κευμένο δυναμικό για την επιλογή τους. Γνώμη της είναι πάντως 

πως κάτι τέτοιο είναι σχετικά πρόωρο για τον Αμβρακικό. 

5.4. Προβολή και προώθηση του προγράμματος 

Η τουριστική αγορά, την οποία προσδοκά να κατακτήσει 

το πρόγραμμα εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον Αμβρακικό, 

δεν είναι ενιαία, αντίθετα χωρίζεται σε διακεκριμένα τμήματα, 

τα οποία έχουν διαφορετικές ανάγκες, επιθυμίες, αξίες και χα

ρακτηριστικά. Η ιδιαιτερότητα αυτή προσδιορίζει τους βασικούς 

στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζεται η 

διαδικασία προβολής και προώθησης του προγράμματος. 

Το πρώτο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να ασκηθεί ένα 

επιλεκτικό και διαφοροποιημένο marketing, κατά περίπτωση, 

ανάλογα με το τμήμα της τουριστικής αγοράς στην οποία απευθυ

νόμαστε . 
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Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 

η κατάλληλη και προσεκτική διαμόρφωση του τουριστικού προϊό

ντος, με βασικό άξονα βέβαια τις ιδιαιτερότητες του Αμβρακι

κού Κόλπου. 

Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθούν: 

Η κάλυψη των οικολογικών, πολιτιστικών, ερευνητικών και 

ψυχαγωγικών αναγκών και ενδιαφερόντων των τουριστών, κα

θώς επίσης και οι ανάγκες τους σε υπηρεσίες υποδομής 

π.χ. διαμονή, διατροφή, ενημέρωση, μεταφορές, ασφάλεια 

κτλ. 

Η επιμελημένη ποιότητα, πιστότητα και συνέπεια στην προ

σφορά των τουριστικών υπηρεσιών. 

Η εξασφάλιση καλού και φιλόξενου κλίματος. 

Τέλος ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι το marketing πρέπει 

κυρίως να ασκηθεί κεντρικά, ουσιαστικά από τον φορέα διαχεί

ρισης του προγράμματος, και λόγω της δυσκολίας που παρουσιά

ζει η περίπτωση (π.χ. ιδιαιτερότητες της τουριστικής αγοράς 

στην οποία απευθυνόμαστε, σύνθεση τουριστικού προϊόντος), και 

λόγω της ανάγκης να ελεγχθούν οι κλίμακες και οι μορφές της 

επιδιωκόμενης τουριστικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα: 

α. Οικοτουρισμός 

Σε ό,τι αφορά τον οικοτουρισμό, μπορούμε να διακρίνου

με 3 πιθανά τμήματα αγοράς. 

Η πρώτη κατηγορία, πού θα αποτελέσει και την κύρια δε

ξαμενή τουριστών για το πρόγραμμα αποτελείται από τους τουρί

στες γενικού τουρισμού (κυρίως στα παράλια του Ιονίου), οι 

οποίοι με κατάλληλη ενημέρωση θα επισκέπτονται την περιοχή 
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του Αμβρακικού για ημερήσιες εκδρομές, και κατά δεύτερο λόγο 

από διερχόμενους από τους κύριους οδικούς άξονες, ταξιδιώτες 

οι οποίοι θα προσελκύονται προς την περιοχή για μια επίσκεψη. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ομάδες ειδικών ενδιαφερό

ντων, οικολογικών, πολιτιστικών κτλ., οι οποίες θα επισκέπτο

νται επί τούτου την περιοχή. 

Η τρίτη κατηγορία είναι πιθανώς αυτοί τους οποίους 

αφορούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της Γενικής Γραμ

ματείας Νέας Γενιάς, καθώς επίσης και τα σχολεία της Ελλάδας, 

κυρίως τα Λύκεια. (Πολύ σημαντική κατηγορία, και για την εκ

παιδευτική της διάσταση και για τη δυνατότητα που παρέχει να 

διαμορφωθεί μια τέτοια χρονική κατανομή του ρεύματος των επι

σκεπτών που δεν θα αφήνει υπολειτουργούσα την υποδομή). 

β. Αγροτοτουρισμός 

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες της προηγούμενης ενότητας 

θα μπορούσαν με την κατάλληλη διαμόρφωση μιας υποδομής διαμο

νής και διατροφής, και με την αναβάθμιση κάποιων οικισμών, να 

αποτελέσουν τουρισμό διανυκτέρευσης στην περιοχή, που θα 

εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα αγροτοτουριστικής ανάπτυξης, (κυ-

ρίως με τη μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενώνων ή κατασκη

νώσεων) . 

Θα μπορούσε τέλος να μελετηθεί, με λίγες όμως πιθανό

τητες επιτυχίας γιατί δεν υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών 

προς το παρόν, η δυνατότητα υποδοχής νέων, ανέργων, φοιτητών 

κτλ., ως συμπληρωματικής εργατικής δύναμης στις περιόδους συ

γκομιδής και γενικότερα αιχμής της αγροτικής δραστηριότητας. 
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V· Επιστημονικός τουρισμός 

Στην περιοχή έχει ήδη υπάρξει επιστημονική έρευνα και 

δραστηριότητα από ξένα και ελληνικά πανεπιστήμια (Έσσεν, Πα

τρών, Ιωαννίνων, Αθηνών κτλ.)· 

Η αγορά στην onoCa πρέπει να απευθυνθεί το πρόγραμμα 

είναι βεβαίως: 

τα σχετικά τμήματα των πανεπιστημίων, εσωτερικού και 

εξωτερικού, 

οι διεθνείς και εθνικές οικολογικές ενώσεις, οργανώσεις 

και κινήσεις. 

Το πεδίο για επιστημονικές έρευνες, μελέτες και παρα

τηρήσεις είναι ευρύ: βιότοποι, οικοσυστήματα, ορνιθοπανίδα, 

ιχθυοκαλλιέργεια, ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία, περιβαλλο

ντικές μελέτες, ωκεανογραφικές μελέτες, λαογραφία κτλ. 

Οι τεχνικές του marketing που θα εφαρμοστούν είναι δυ

νατό να περιλαμβάνουν, εκτός από τα γνωστά μέσα, και κάποιες 

καινοτόμες ιδέες. Προχωρούμε σε μία απλή ενδεικτική παράθεση 

-χωρίς διάκριση σχετικά με τα διάφορα τμήματα της τουριστικής 

αγοράς- γιατί βέβαια μία ολοκληρωμένη πρόταση προϋποθέτει με

γαλύτερη επεξεργασία: 

Ένταξη του προγράμματος Αμβρακικού στα τουριστικά προ

γράμματα EOT και στους τουριστικούς καταλόγους του εξω

τερικού. 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις με ειδικό περίπτερο. 

Ένταξη σε προγράμματα μεγάλων τουριστικών γραφείων, ελ

ληνικών και ξένων, ως ιδιαίτερο πρόγραμμα (π.χ. SSR 

Reisen στην Ελβετία, που εξυπηρετεί κυρίως νέους και 

φοιτητές). 

Ειδικοί τουριστικοί σταθμοί και περίπτερα στην περιοχή, 
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και γραφεία τουρισμού στην Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα και 

Αμφιλοχία. 

Σημάνσεις σε κεντρικά οδικά σημεία και μέσα στην περιο

χή, πινακίδες, διαμόρφωση χώρων για εκδηλώσεις. 

Διαφήμιση μέσω τύπου, τηλεόρασης, φυλλαδίων σε ξενοδο

χεία, αφισών, ειδικών εκδόσεων. 

Ειδική σφραγίδα ταχυδρομείων Άρτας και Πρέβεζας και πι

θανώς σειρά γραμματοσήμων ΕΛΤΑ. 

Γύρισμα ειδικών ταινιών π.χ. για την τηλεόραση. 

Sampling (π.χ. δωρεάν διακοπές για τους καλύτερους φοι

τητές σχετικών τμημάτων διαφόρων πανεπιστημίων). 

Σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέρο

ντος. 

Καλλιέργεια επαφών με διεθνείς και εθνικές οικολογικές 

οργανώσεις και κινήματα, με πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ιδρύματα, με ενώσεις φοιτητών και επιστημόνων σχετικών 

κλάδων, με σχολεία κτλ. 

5.5. Χρηματοδότηση 

1. Η δυνατότητα ένταξης του Προγράμματος στα Μεσογεια

κά Ολοκληρωμένα Προγράμματα εμφανίζεται υλοποιήσιμη, γιατί το 

πρόγραμμα πληροί τις βασικές προϋποθέσεις της περιφερειακής 

σκοπιμότητας και της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην περιοχή, 

και πρέπει να μελετηθεί σοβαρά. Τονίζουμε μόνο ότι θα πρέπει 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος διατύπωσης πρόχειρων προτάσεων, με 

αποκλειστικό στόχο την εισροή συναλλάγματος, χωρίς να εξασφα

λισθεί η ορθολογική και αναπτυξιακή χρήση της εξωτερικής χρη

ματοδότησης στα πλαίσια ενός σωστά ιεραρχημένου προγράμματος. 

393 



2. Η περιοχή του Αμβρακικού έχει ενταχθεί από τις 

25.7.1986 στο πρόγραμμα αγροτοτουρισμού του Κανονισμού 797/85 

της ΕΟΚ. Προκύπτει κατά συνέπεια η δυνατότητα χρηματοδότησης 

ενός προγράμματος αγροτοτουριστικής ανάπτυξης, μικρής κλίμα

κας και για λίγες προσεκτικά επιλεγμένες κοινότητες, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του προγράμματος. 

3. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το Κοινωνικό 

Ταμείο της ΕΟΚ, προγραμμάτων επιμόρφωσης, σεμιναρίων και λοι

πών ανάλογων δραστηριοτήτων. 

4. Διεθνείς Οργανισμοί με δυνατότητα και πρακτικές 

χρηματοδοτικής στήριξης, όπως το World Heritage Fund του W.H. 

Convention, και άλλα ανάλογα προγράμματα, πρέπει να βολιδο

σκοπηθούν. 

5. Χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχίες, συνεταιρισμούς και επιχει

ρήσεις, διαφόρων δραστηριοτήτων όπως αναπαλαιώσεις, συνέδρια, 

σεμινάρια κτλ. 

6. Τέλος απαραίτητη κρίνεται η εξασφάλιση δημόσιας 

χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση της υποδομής που προτείνεται 

στο πρόγραμμα, και για την κατοχύρωση της χρηματοοικονομικής 

αυτάρκειας του ενιαίου φορέα διαχείρισης, τουλάχιστον σε ό,τι 

αφορά τις λειτουργικές του δαπάνες. 
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6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΟΝ Β. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 

Φάσεις 
υλοποίησης 

Προτάσεις 1 2 3 4
( 

1. Δίκτυο μόνιμης παρακολούθησης και διαχείρισης 
περιβάλλοντος 

- Λειτουργία συστήματος μόνιμης παρακολούθη
σης των επιφανειακών υδάτων 

- Λειτουργία συστήματος μόνιμης παρακολούθη

σης της ορνιθοπανίδας 

- Παρακολούθηση της ικανότητος φόρτισης της 

περιοχής: 

α. Υποδομή για υποδοχή τουριστών 

β. Μελέτες επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

γ. Έλεγχος αριθμού και ποιότητας τουριστών 

- Άμεσα μέτρα ελέγχου της ρύπανσης υδάτινων 
αποδεκτών και κόλπου 

2. Καθεστώς διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος 

- Τελική πρόταση οριοθέτησης ζωνών διαφορε

τικού στόχου προστασίας 

- Νομική ρύθμιση με προεδρικό διάταγμα των 
οριοθετημένων ζωνών και κήρυξη της ευρύτε
ρης περιοχής ως εθνικού πάρκου 

395 



Φάσεις 
υλοποίησης 

Προτάσεις 1 2 3 4 

- Διευθέτηση ιδιοκτησιών 

3. Πληροφόρηση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυνα
μικοί) 

- Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
φυλάκων, ξεναγών και επιστημόνων 

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης τουριστών και 
μόνιμου πληθυσμού σε θέματα προστασίας πε
ριβάλλοντος 

4. Σχεδιασμός προσφερόμενων υπηρεσιών 

- Προγραμματισμός και έλεγχος των χρήσεων 

γης 

α. Χωροταξικός σχεδιασμός 

β. Συντηρήσεις, αναπαλαιώσεις κτιρίων .... 

- Επισήμανση και χαρτογράφηση φυσικών και 

ανθρωπογενών στοιχείων περιβάλλοντος 

- Επισήμανση και επιλογή κοινοτήτων που συμ
μετέχουν στο πρόγραμμα οικοτουριστικής 
ανάπτυξης 

- Κατασκευαστικές εργασίες 

α. Κέντρο υποδοχής του κοινού στη Σαλαώρα 

β. Αναπαλαίωση τελωνείου στην Κόπραινα ... 

γ. Δημιουργία λαογραφικού μουσείου 

δ. Κατασκευή και εξοπλισμός παρατηρητηρίων 
ορνιθοπανίδας 
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Φάσεις 
υλοποίησης 

Προτάσεις 1 2 3 4 

ε. Κατασκευή ξενώνων σε επιλεγμένες κοινό

τητες 

ζ. Σήμανση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, 
δρόμων, ενδείξεις χιλιομετρικών αποστά
σεων 

- Διοίκηση τουρισμού και διατήρησης περιβάλ
λοντος από ενιαίο φορέα 

α. Σύσταση του φορέα - Αρμοδιότητες 

β. Επιτόπου εγκατάσταση του φορέα 

γ. Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού επιστη
μονικού, διοικητικού, φυλάκων 

- Ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κλη

ρονομιάς 

α. Ανάδειξη και συντήρηση αρχαιοτήτων, ρω

μαϊκών, βυζαντινών και νεότερων μνημεί

ων 

β. Συλλογή και έκθεση λαογραφικών στοιχεί
ων 

- Εφαρμογή επιλεκτικοί) marketing 

(selective tourism marketing) 

α. Επαφές με οργανισμούς προστασίας περι
βάλλοντος και επιστημονικά ιδρύματα για 
την προσέλκυση τουριστών και επιστημό
νων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ Άρτα 27-7-1987 
ΝΕΛΕ ΑΡΤΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 185 

Ταχ. Δ/νση: Β. Πύρρου 27 
Πληροφορίες: Σ. Κορδαλής ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνο: 25469 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Η ΝΕΛΕ Άρτας βοηθώντας, στα πλαίσια της συνεργασίας 

τους, το ΚΕΠΕ Γραφείο Αμβρακικού στην εκπόνηση μελέτης που 

αφορά την ήπια τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές που περιβάλ

λουν τους υγροβιότοπους Βόρειου Αμβρακικού ζητά την συμβολή 

σας στην συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και στοιχείων. Για 

τον λόγο αυτόν σας στέλνουμε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελεί

ται από 11 ερωτήσεις και ζητάμε τις απαντήσεις σας με όσο το 

δυνατόν περισσότερη σαφήνεια μέχρι 7-8-87. 

Διευκρινίζουμε ότι οι ερωτήσεις 1,2, 3 που αφορούν 

στοιχεία της κοινοτικής αρχής δεν πρέπει να απαντηθούν από 

τους συλλόγους και τους συνεταιρισμούς. 

0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΝΕΛΕ 

α.α. 

ΣΟΦΟΥΡΗΣ Ε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Κοινότητα Ανέζας 
2. Πολιτιστικός σύλλογος Ανέζας 

3. Αλιευτικός συνεταιρισμός Ανέζας 
4. Κοινότητα Ακροποταμιάς 
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5. Πολιτιστικός σύλλογος Ακροποταμιάς 
6. Συνεταιρισμός Ακροποταμιάς 

7. Κοινότητα Ανθοτόπου 
8. Πολιτιστικός σύλλογος Ανθοτόπου 

9. Συνεταιρισμός Ανθοτόπου 

10. Κοινότητα Βίγλας 
11. Πολιτιστικός σύλλογος Βίγλας 

12. Συνεταιρισμός Βίγλας 
13. Κοινότητα Καλογερικού 

ΙΑ. Πολιτιστικός σύλλογος Καλογερικού 
15. Συνεταιρισμός Καλογερικού 
16. Κοινότητα Κορωνησίας 
17. Πολιτιστικός σύλλογος Κορωνησίας 
18. Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κορωνησίας 

19. Κοινότητα Κομμένου 

20. Πολιτιστικός σύλλογος Κομμένου 
21. Συνεταιρισμός Κομμένου 
22. Κοινότητα Λουτροτόπου 
23. Πολιτιστικός σύλλογος Λουτροτόπου 

24. Συνεταιρισμός Λουτροτόπου 

25. Κοινότητα Μύτικα 
26. Πολιτιστικός σύλλογος Μύτικα 
27. Συνεταιρισμός Μύτικα 

28. Κοινότητα Νεοχωρίου 
29. Πολιτιστικός σύλλογος Νεοχωρί,ου 

30. Συνεταιρισμός Νεοχωρίου 
31. Κοινότητα Παχυκαλάμου 

32. Πολιτιστικός σύλλογος Παχυκαλάμου 
33. Κοινότητα Περάνθης 

34. Πολιτιστικός σύλλογος Περάνθης 

35. Συνεταιρισμός Περάνθης 

36. Κοινότητα Συκιών 
37. Πολιτιστικός σύλλογος Συκιών 

38. Συνεταιρισμός Συκιών 
39. Κοινότητα Ψαθοτοπίου 
40. Πολιτιστικός σύλλογος Ψαθοτοπίου 
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ΟΜΑΔΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
του ΚΕΠΈ 

Πληροφορίες: Α. ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ Αθήνα 19/8/1987 
Ιάσωνος 43 
18537 Πειραιά 

Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Θέμα: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Η ομάδα Αμβρακικού του ΚΕΠΕ ζητά τη συμβολή σας στην 

συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και στοιχείων, για την εκπό

νηση μελέτης που αφορά την ήπια τουριστική ανάπτυξη, σε πε

ριοχές που περιβάλλουν τους υγροβιότοπους του Βόρειου Αμβρα

κικού. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να 

είναι σαφείς και σύντομες. 

Η οικολόγος της ομάδας Αμβρακικού 

ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Κοινότητα Καμαρίνας 

2. Κοινότητα Νέας Κερασούντας 

3. Κοινότητα Μιχαλιτσίου 

4. Κοινότητα Πέτρας 

5. Κοινότητα Νέας Σαμψούντας 

6. Κοινότητα Φλάμπουρων 

403 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Η κοινότητα σας διαθέτει χώρο (μικρό ή μεγάλο) που 

μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει: 

α) κέντρο εκθέσεων ή διαλέξεων 

β) μικρό ξενώνα 

2. Η κοινότητα σας μπορεί να στεγάσει επισκέπτες σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σπίτια 

α) Ποια σπίτια; (αν είναι δυνατόν αναφέρατε ονόματα ιδιο

κτητών) 

β) Πόσα δωμάτια συνολικά; 

γ) Πόσα άτομα; 

3. Η κοινότητα σας διαθέτει εστιατόρια ή ταβέρνες και 

πόσα; Η κοινότητα σας διαθέτει καφενεία και πόσα; Πόσα άτομα 

μπορούν να φάνε την ημέρα; 

Α. Υπάρχουν παραδοσιακά φαγητά ή γλυκά; Ποια; Μπορούν 

να διατίθενται στα εστιατόρια ή και στα καφενεία; Μπορούν να 

προσφέρονται στα σπίτια; 

5. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι α) επαγγελματικά; 

β) ερασιτεχνικά; 

Υπάρχουν στοιχεία (γραπτά ή προφορικά) που να αναφέρονται σε 

παλιότερες ασχολίες των κατοίκων; Ποιες ήταν αυτές; 

6. Δίνουμε ενδεικτικά μερικές από τις πιθανές ασχολίες 

των κατοίκων παλιότερα. 

α) Ψάρεμα 

πού γινόταν, για ποια είδη, με τι εργαλεία; 

Τέτοια εργαλεία υπάρχουν ακόμα στην κοινότητα ή σε οικογέ

νειες της κοινότητας; Μπορούν να διατεθούν για τη δημιουργία 

λαογραφικού μουσείου; 
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β) Κυνήγι 

πού γινόταν, ποιες εποχές, ποια είδη, με τι όπλα ή τι με

θόδους; 

Σήμερα ο αριθμός των ντόπιων κυνηγών αυξήθηκε ή μειώθηκε και 

γιατί.; 

γ) Επεξεργασία καλαμιών και ψαθιών 

Ποια είδη καλαμιών χρησιμοποιούνταν; Υπάρχουν τώρα; 

Υπάρχουν δείγματα των ψάθινων ή καλάμινων κατασκευών; 

Ποια; Μπορούν να διατεθούν για τη δημιουργία μουσείου 

λαϊκής τέχνης; 

δ) Άλλες ασχολίες; Αναφέρατε με λεπτομέρειες. 

7. Ποια τα έθιμα της κοινότητας σας; Με τι συνδέονται; 

(θρησκευτικές γιορτές, συγκομιδή). 

Περιγράψτε με λεπτομέρειες. 

Υπάρχουν παραδοσιακές φορεσιές; Ποιες; 

Υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί; Ποιοι; 

Υπάρχουν μουσικοί που παίζουν παραδοσιακή μουσική; Ποιοι εί

ναι; Τι παίζουν; 

8. Επισημάνετε τυχόν ερείπια: αρχαιολογικών χώρων, κά

στρων, βυζαντινών ή άλλων εκκκλησιών και περιγράψτε την τοπο

θεσία που βρίσκονται, πόσο απέχουν από την κοινότητα και αν 

υπάρχει δρόμος. 

9. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε επιμορφωτικά σεμι

νάρια με θέμα την ήπια τουριστική ανάπτυξη, τη σχέση ανθρώπου 

και φυσικού περιβάλλοντος, τις αλληλεπιδράσεις; 

Θεωρείτε πως ένα τέτοιο σεμινάριο-συζήτηση μπορεί να 

γίνει αποκλειστικά στην κοινότητα σας; 

Θα υπάρχει συμμετοχή; Αν όχι, μπορεί αυτό το σεμινάριο 

να απευθύνεται σε περισσότερες κοινότητες; Ποιες; 
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10. Αν δημιουργηθεί εταιρεία ή άλλος φορέας με σκοπό 

την καλύτερη διαχεΰριση των περιοχών που γειτονιάζουν με τους 

υγροβιότοπους και την αξιοποίηση τους, η κοινότητα σας ενδια

φέρεται να συμμετέχει; Με ποιο τρόπο; 

11. Αν έχετε άλλες ιδέες ή απόψεις σχετικά με το θέμα 

της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σ' αυτήν 

της κοινότητας σας, περιγράψτε τις αναλυτικά. 
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1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει στη διατήρηση 

της δομής και λειτουργίας των οικοσυστημάτων, ώστε να φυλάσ

σεται η αυτοδυναμία των φυσικών πόρων, δηλαδή η ικανότητα 

τους να παράγουν χωρίς έντονη ανθρώπινη παρέμβαση και ιδιαί

τερη παροχή ενέργειας. Έτσι η ανάπτυξη στηρίζεται σε μία 

διαρκή συγκομιδή αγαθών, ενώ οι φυσικοί πόροι διατηρούνται 

κατάλληλοι για μακροχρόνια εκμετάλλευση. Από αυτή την άποψη η 

ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την προστασία, έτσι που περιβαλ

λοντική υποβάθμιση σημαίνει, μακροχρονίως, και υποβαθμισμένη 

ανάπτυξη. 

Η περιβαλλοντική προστασία έχει τρεις βασικούς στό

χους: 

τον περιορισμό της υποβάθμισης που προέρχεται από τη ρύ

πανση , 

τη διατήρηση της βιοτικής ποικιλίας, 

την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής των οι

κοσυστημάτων. 

0 Αμβρακικός Κόλπος και η γύρω περιοχή του λόγω των 

φυσικών χαρακτηριστικών του είναι ένα οικοσύστημα υψηλής φυ

σικής παραγωγικότητας, το οποίο προσφέρεται για μία ελεγχόμε

νη ανάπτυξη, με αξιοποίηση των φυσικών του χαρακτηριστικών, 

στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας: π.χ. οι εκτεταμένες εκτά

σεις με ρηχές ακτές και λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται από 
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το διπλό δέλτα του Άραχθου και Λούρου, λόγω του εμπλουτισμού 

με γλυκά νερά και φερτές ύλες, έχουν τη δυνατότητα να παρά

γουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας χωρίς έντονη ανθρώπινη πα

ρέμβαση, γι* αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτατικές 

καλλιέργειες οστράκων ή και ψαριών. Επίσης, η ευρύτερη περιο

χή με την αφθονία σε γλυκά και αρτεσιανά νερά προσφέρεται και 

yia υδατοκαλλιέργειες εντατικής μορφής. 

Ανεξάρτητα όμως από τη σημασία του για υδατοκαλλιέρ

γειες, ο Αμβρακικός περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό υδροβιοτό

πων (βάλτοι, ρηχές ακτές κτλ.) που είναι περιοχές φωλιάσμα-

τος, αναπαραγωγής και εκτροφής σημαντικού αριθμού ενδημικών 

και μεταναστευτικών πουλιών. Έτσι το περιβαλλοντικό περιεχό

μενο της περιοχής (βιότοποι, πανίδα, χλωρίδα) είναι τόσο ση

μαντικό και ποικίλο, ώστε μεγάλες εκτάσεις της να εντάσσονται 

σε ένα σύνολο χώρων των οποίων επιβάλλεται η προστασία κάτω 

από ειδικά καθεστώτα, που υπαγορεύονται από διεθνείς συμβά

σεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα (Ramsar, Βέρνης, Βόννης) κα

θώς και από το νομικό καθεστώς της Κοινότητας (ΕΟΚ). 

ΑΙΑ 



2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1. Αμβρακικός Κόλπος 

Καταλαμβάνει μια ευρύτερη έκταση 405 χλμ.2 και αποτε

λεί μια κλειστή αβαθή (μεγαλύτερο βάθος 60 μ.) θάλασσα που 

συνδέεται με το Ιόνιο Πέλαγος μέσω ενός διαύλου πλάτους 600 

μ· 

Οι φυσικοχημικοί παράγοντες του περιβάλλοντος του κόλ

που, δηλαδή χαμηλή αλατότητα, υψηλή θερμοκρασία, και οι βιο

λογικοί, δηλαδή αφθονία πλαγκτονικών και βενθικών οργανισμών, 

αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για υδατοκαλλιέργεια. 

Η οικολογική ισορροπία των βιοκοινωνιών του κόλπου πα

ρουσιάζει μια ευαισθησία. Έτσι κάθε εξωτερική διαταρακτική 

επίδραση είναι δυνατό να ανατρέψει την ισορροπία και να υπο

βαθμίζει τις βιολογικές συνθήκες του κόλπου καθιστώντας την 

περιοχή ακατάλληλη για υδατοκαλλιέργεια. 

2.2. Υδροβιότοποι 

Στον Αμβρακικό Κόλπο χύνονται δύο ποταμοί, ο Λούρος 

και ο Άραχθος, που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού 

και σημαντική ποσότητα φερτών υλών. Η περιοχή των δέλτα των 

δύο ποταμών περιλαμβάνει εκτεταμένους υγρότοπους, λιμνοθάλασ

σες, ρηχές ακτές, βάλτους κτλ. 

Χώροι με υψηλή φυσική παραγωγικότητα, περιοχές με 
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αξιόλογα υδάτινα αποθέματα, οι υδροβιότοποι είναι οικοσυστή

ματα απαραίτητα για τον έλεγχο των πλημμύρων και τον καθαρι

σμό των νερών, την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη του γόνου των 

αλιευμάτων. 

2.2.1. Λιμνοθάλασσες 

Λιμνοθάλασσες και ρηχά νερά συνδυάζουν την επάρκεια 

φωτεινής ενέργειας, με την καλή οξυγόνωση και την τέλεια ανα

κύκλωση των θρεπτικών ουσιών, χάρη στο μικρό τους βάθος. Πα

ράγοντες που ευνοούν μια πολύ υψηλή πρωτογενή παραγωγή, 

10.000-35.000 Κθα1/μ2, που μπορεί θεωρητικά να στηρίξει κατά 

μέσο όρο 22,5 Κοα1/μ2, δηλαδή 150 Kg/ha εκμεταλλεύσιμα ψάρια. 

Από κοινωνικοοικονομική άποψη η αλιευτική αξιοποίηση 

των λιμνοθαλασσών είναι σημαντική διότι: 

παρουσιάζει υψηλή απόδοση σε σχέση με την προσπάθεια 

αλιείας, 

φέρνει στην αγορά προϊόντα μεγάλης οικονομικής αξίας 

(λαβράκια, τσιπούρες, χέλια), 

απαιτεί μικρό ενεργειακό κόστος σε επενδύσεις, τόσο αρ

χικά όσο και λειτουργίας μέσα στον χρόνο. 

Ανεξάρτητα από την ιχθυολογική τους αξία οι λιμνοθά

λασσες είναι σπάνιες διαμορφώσεις του πλανήτη με μια έκταση 

2 Χ 106 χλμ.2 μαζί με τους βάλτους, μικρή συγκριτικά με άλλα 

φυσικά οικοσυστήματα. Στην Ελλάδα καλύπτουν συνολικά μια 

έκταση 4.000 χλμ.2 (FA0) και στον Αμβρακικό Κόλπο οι λιμνοθά

λασσες εκτείνονται σε 64 χλμ.2, ενώ οι βάλτοι και οι καλαμιώ-

νες σε 945 χλμ.2. 
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2.2.2. Το διπλό δέλτα (Λούρου - Άραχθου) 

Αποτελεί σπάνια διάπλαση που απαντάται σε μεσογειακές 

περιοχές όπου οι μεταβολές της στάθμης του νερού κατά την 

αμπώτιδα και την πλημμυρίδα είναι μικρές. 

Οι εκβολές των ποταμών ανήκουν στα πλουσιότερα οικοσυ

στήματα τόσο από άποψη ποικιλίας ειδών οργανισμών όσο και από 

άποψη μεγάλων πληθυσμών τους. 

Η περιοχή Αμβρακικού αποτελεί τον σπουδαιότερο σταθμό 

μετανάστευσης των αποδημητικών πουλιών που ακολουθούν τον 

διάδρομο των ακτών του Ιονίου κατά την ανοιξιάτικη και φθινο

πωρινή μετανάστευση, και σημαντικό χώρο διαχείμανσης για με

γάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών. 

2.3. Παραποτάμια βλάστηση 

Κατά μήκος της κοίτης όλων των ρευμάτων που εκβάλλουν 

στον Αμβρακικό, σχηματίζονται συστάδες δένδρων που αποτελούν 

καταφύγια της πανίδας και σταθεροποιούν τις όχθες των ρευμά

των. 

Σπάνια διάπλαση είναι το παραποτάμιο δάσος στοάς του 

οποίου μόνο 2,5 χλμ.2 σώζονται. 

2.4. Οικολογικές ενότητες 

Σύμφωνα με μελέτη της Ecoset (1982) διακρίνουμε τις 

εξής οικολογικές ενότητες: 

1. Αμβρακικός Κόλπος και λιμνοθάλασσες της νότιας ακτής. 

2. Παράκτια έλη. 
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3. Καλαμιώνες και λιμνοθάλασσες Λούρου. 

4. Ζώνη αλόφιλης βλάστησης του δέλτα του Άραχθου. 

5. Χαμηλή πεδιάδα Άραχθου (ζώνη πλημμύρων μεταξύ κανα

λιών) . 

6. Χαμηλή πεδιάδα Λούρου. 

7. Προσχωματική λεκάνη μεταξύ Λούρου και Άραχθου. 

8. Χερσόνησοι Πρέβεζας και Άκτιου. 

9. Ασβεστολιθικοί λόφοι στο άνοιγμα του δέλτα. 

10. Περιφερειακές ασβεστολιθικές λεκάνες στο νότιο τμήμα του 

κόλπου. 

Η μελέτη των οικολογικών στοιχείων οδηγεί στη γνώση 

των οικοσυστημάτων. Η καταγραφή των ενοτήτων της βλάστησης 

βοηθάει στον διαχωρισμό των οικοσυστημάτων, ενώ η μελέτη της 

πανίδας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ 

των ενοτήτων, τη ροή ύλης και ενέργειας. 

Η αξιολόγηση των οικολογικών δεδομένων είναι απαραίτη

τη για την οριοθέτηση των χώρων που παρουσιάζουν ποιοτικά και 

ποσοτικά το μεγαλύτερο οικολογικό ενδιαφέρον (Ζώνες Α, Β). 

Η προστασία σε αυτές τις περιοχές πρέπει να είναι τέ

τοια, ώστε να είναι βέβαιη η διατήρηση κάποιων φυσικών μνη

μείων που θα αποτελέσουν περιοχές μάρτυρες για την αξιολόγηση 

των συστημάτων και καταφύγια σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της 

άγριας ζωής. 

Η αξιοποίηση ενός χώρου που αποτελεί πηγή οικολογικής 

γνώσης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο μπορεί να συμβάλλει 

σε μια διαρκή, αποδοτική και εναρμονισμένη με το περιβάλλον 

ανάπτυξη της περιοχής. 
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

3.1. Ιχθυοκομική ανάπτυξη (αναλυτική μελέτη 

Ε. Ζαλαχώρη στον ίδιο τόμο) 

Η ύπαρξη περιοχών με υψηλή φυσική πρωτογενή παραγωγι

κότητα, όπως οι λιμνοθάλασσες, ευνοεί τις εκτατικές καλλιέρ

γειες χωρίς έντονη ανθρώπινη παρέμβαση. 

Τα αρτεσιανά νερά βοηθούν τη χελοκαλλιέργεια. Τα αλί-

πεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εντατικές καλλιέργειες 

ψαριών γλυκού κυρίως νερού. 

Οι παράκτιες εκτάσεις μικρού βάθους και οι λιμνοθάλασ

σες παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια ψαριών σε 

κλωβούς. Ενώ η ύπαρξη γόνου διαφόρων οστρακοειδών (π.χ. μυ-

διού) μπορεί να στηρίξει την οστρακοκαλλιέργεια* 

3.2. Δημιουργία φυσικών καταφυγίων ή εθνικών πάρκων 

(αναλυτική μελέτη Α. Γκατζέλια στον τόμο 

Πρόγραμμα Αμβρακικού, Ειδικές Μελέτες) 

Τα φυσικά καταφύγια χρησιμεύουν στο να διατηρηθεί η 

γενετική ποικιλότητα των ειδών και η ολοκληρωμένη πορεία της 

φυσικής ανάπτυξης, ώστε η εξέλιξη να ακολουθήσει τη ροή της 

όσο πιο ελεύθερα γίνεται. 

Η δημιουργία φυσικών καταφυγίων και εθνικών πάρκων 
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επιβάλλεται στην εποχή μας, για να εξασφαλιστεί μια διαρκής 

ανάπτυξη και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής σε αισθητικό, 

εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο. 

3.3. Οικοτουρισμός 

0 φιλοπεριβαλλοντικός τουρισμός αποτελεί, μια ήπια και 

προσοδοφόρο για τον ντόπιο πληθυσμό δραστηριότητα. 

0 οικοτουρισμός αφορά τομέα τουριστικών ενδιαφερόντων 

που εντοπίζονται στη γνωριμία και παρατήρηση του ιδιόμορφου 

τοπίου, της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας, των παραδοσιακών 

ασχολιών των κατοίκων κτλ. 

0 οικοτουρισμός πρέπει να βρίσκεται σε συμβιωτική σχέ

ση με την προστασία, ώστε και οι δυο να ευνοούνται από τα 

πλεονεκτήματα της αλληλεξάρτησης. Συμβίωση σημαίνει ότι, δια

τηρώντας την αφθονία των φυσικών πόρων στην αρχική τους κατά

σταση ή εξελίσσοντας τους, επιτρέπουμε σε ένα αυξανόμενο 

αριθμό ατόμων να ωφελείται. 0 οικοτουρισμός με τη σειρά του, 

υποστηρίζοντας τα προγράμματα προστασίας που θα αξιοποιήσουν 

τους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς πόρους, 

θα επωφεληθεί από τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που θα συγκε

ντρωθούν. 

Η οικοτουριστική ανάπτυξη είναι απαραίτητο να περιλαμ

βάνει τη σταδιακή εξέλιξη ενός προγράμματος με αυστηρό χρονο

διάγραμμα. Να μην υπάρξει υπερβολικός αριθμός τουριστών και 

να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος συρροής ατόμων χωρίς περι

βαλλοντικό ενδιαφέρον. Μια υποβάθμιση της περιοχής που θα 

οφείλεται στην υπέρμετρη τουριστική κίνηση, πέρα από το ότι 

θα εξαφανίσει ένα ακόμα φυσικό οικοσύστημα και θα αφαιρέσει 
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από τις επόμενες γενιές ένα μέτρο σύγκρισης ενός άθικτου και 

ενός αξιοποιημένου οικοσυστήματος, αναπόφευκτα θα οδηγήσει 

στην οικονομική ζημία λόγω της κατακόρυφης μείωσης του φιλο-

περιβαλλοντικου τουρισμού. 
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4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.1. Υφιστάμενες μελέτες 

Μελέτες που αναφέρονται κυρίως στα οικολογικά χαρακτη

ριστικά της περιοχής Αμβρακικού Κόλπου: 

1. 1980, University of Essen: Ecological Assesment of the 

Amvrakikos Delta Area. 

Περιγράφει τα γεωμορφολογικά και οικολογικά χαρακτηρι

στικά της περιοχής του βόρειου τμήματος του κόλπου. Αναπτύσ

σονται σε έκταση παράμετροι βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλο

ντος. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για: 

α. διάκριση της περιοχής σε αξιολογημένες οικολογικά ζώνες: 

Ζώνη Ι, Αυστηρά προστατευόμενη περιοχή, 

Ζώνη II, Περιοχή σημαντικής περιβαλλοντικής προστασίας 

και καθορισμένης ανάπτυξης, 

Ζώνη III, Περιοχή εντονότερης ανάπτυξης εναρμονισμένης 

με την προστασία του περιβάλλοντος, 

β. διαμόρφωση προτάσεων για την εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων του χώρου και την ορθολογική ανάπτυξη. Ειδικά για 

τις λιμνοθάλασσες προτείνεται να γίνεται ρύθμιση των πο

σοτήτων των γλυκών νερών που χύνονται σε αυτές και να 

ενισχυθούν οι ζώνες που τις χωρίζουν από τον ανοιχτό 

κόλπο με έργα που δεν τροποποιούν ριζικά το περιβάλλον 

(ξύλα, πέτρες). 
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2. 1982, Ecoset: Environmental Study for Agricultural and 

Aquacultural Programmes. 

Σε αυτή τη μελέτη η οριοθέτηση προκύπτει από συστημα

τοποίηση βιολογικών και οικολογικών παραμέτρων, όπως: βιοκοι-

νωνίες, πανίδα, χλωρίδα, τροφικό πλέγμα, παραγωγικότητα, ανα

κύκλωση, και άλλων στοιχείων όπως πολιτιστική και εκπαιδευτι

κή σημασία, επιστημονικό ενδιαφέρον, αναψυχή κ.α. Αυτές οι 

παράμετροι εξετάζονται συμφωνά με ένα μοντέλο ως προς δύο 

άξονες μεταβλητών, αφθονία και ποικιλότητα. Με βάση μια κλί

μακα βαθμολόγησης αυτών των μεταβλητών προκύπτει μια συνθετι

κή βαθμολόγηση της περιοχής και διακρίνονται οι τρεις ζώνες 

διαφορετικής περιβαλλοντικής σπουδαιότητας. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι οριοθετήσεις που προτείνο

νται από τις πιο πάνω μελέτες συμπίπτουν στη μεγαλύτερη τους 

έκταση. 

Στον τομέα της αλιείας προτείνεται: 

Η αύξηση της παραγωγικότητας των λιμνοθαλασσών με τεχνη

τή λίπανση, εισαγωγή γόνου και εκσυγχρονισμό των ιχθυο-

συλληπτικών μεθόδων. (Προβλεπόμενη παραγωγή 782 τόνοι/ 

έτος). 

Η αύξηση της παραγωγής του κόλπου με μεθόδους αναστρέψι

μες που περιλαμβάνουν λεκάνες εντατικής εκτροφής και 

κλωβούς (Δυναμικότητα κλωβών 10.000 τόνοι). 

Οστρακοκαλλιέργειες (Δυναμικότητα 11.000 τόνοι). 

3. 1984, Μ. Καμχής και συνεργάτες, Μελέτη ανάπτυξης και 

προστασίας περιοχής Αμβρακικού Κόλπου. 

Στη μελέτη υπάρχει: 

Εντοπισμός των οικολογικών ενοτήτων και των περιοχών 
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Αξιολόγηση από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά των 

προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης. 

Εντοπισμός των πηγών ρύπανσης και εκτίμηση του επιπέδου 

ρύπανσης. 

Καθορισμός των κοινωνικοοικονομικών και αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων σε κάθε ενότητα σύμφωνα με τη φέρουσα 

ικανότητα τους. 

Καθορισμός μέτρων αντίρρύπανσης και προστασίας. 

4. 1985, Θ. Παπαγιάννης και συνεργάτες: Αμβρακικός Κόλπος. 

Ανάπτυξη πόρων και προστασία περιβάλλοντος. 

Η μελέτη εκτός από μια γενική επισκόπηση της περιοχής 

του Αμβρακικού Κόλπου, την επισήμανση των προβλημάτων και τη 

διαμόρφωση προτάσεων για προστασία περιβάλλοντος και ανάπτυξη 

περιλαμβάνει επιμέρους μελέτες που αφορούν: 

Οριοθέτηση ορνιθοπανίδας. 

Μόνιμη παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της περιο

χής. 

Παρατηρήσεις ορνιθοπανίδας. 

Οριοθέτηση περιοχών Ramsar. 

Διάθεση αποβλήτων χοιροστασίων. 

Τη μελετητική ομάδα επιβλέπει το ΥΪΪΕΧΩΔΕ. 

Από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα λίγες μό

νο στηρίζονται σε επιτόπου μελέτη της περιοχής και περιλαμβά

νουν στοιχεία πραγματικών δειγματοληψιών και γνώση της περιο

χής. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι μελετητές εργάζονται με 

βιβλιογραφικά δεδομένα και όχι επιτόπου έρευνα. 

Οι έρευνες αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο βόρειο τμή-
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μα του κόλπου, ενώ για το νότιο τα στοιχεία τόσο βιολογικών 

και οικολογικών παραμέτρων, όσο και κοινωνικοοικονομικών χα

ρακτηριστικών, είναι ελάχιστα. 

Προβλήματα όπως: 

η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων, 

η προστασία της οικολογικής ποικιλότητας, 

η μείωση της ρύπανσης από διάφορες πηγές, 

ο καθορισμός του είδους και της έντασης της ανάπτυξης 

της ιχθυοκαλλιέργειας-οστρακοκαλλιέργειας 

λίγο ως πολύ παραμένουν άλυτα και αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

δειγματοληψιών που προσδιορίζουν τη σημερινή κατάσταση, στην 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπι

ση πολύπλοκων συστημάτων όπως ο Αμβρακικός, και συχνά στην 

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ φορέων. 

4.2. Διεθνείς συμβάσεις 

1. Διεθνής σύμβαση Ramsar για την προστασία των υγροβιότοπων 

(Ramsar 2/2/1971). Υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία 

στις 19/11/1974. 

Σύμφωνα με αυτήν, αναγνωρίζεται η αλληλεξάρτηση του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος, η θεμελιώδης οικολογική σημα

σία των υγροτόπων, ως ρυθμιστών της κατάστασης των υδάτων και 

ως τόπων διαβίωσης χαρακτηριστικής χλωρίδας και πανίδας, και 

ιδιαίτερα των υδρόβιων πτηνών. Θεωρείται ότι οι υγρότοποι 

αποτελούν μεγάλης σημασίας μορφωτική και επιστημονική πηγή 

και η απώλεια τους θα ήταν ανεπανόρθωτη. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

επιθυμούν να παρεμποδίσουν την προοδευτική καταπάτηση και 
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απώλεια των υγροτόπων, και αναγνωρίζουν ότι τα υδρόβια πτηνά, 

στις εποχιακές αποδημίες τους, μπορούν να διέρχονται τα σύνο

ρα και έτσι αποτελούν διεθνή πηγή πλούτου. Η περιφρούρηση των 

υγροτόπων μπορεί να διασφαλιστεί με συντονισμό των προστατευ

τικών μέτρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στη σύμβαση δίνεται η έννοια του υγρότοπου και των 

υδρόβιων πτηνών και υποχρεώνεται κάθε συμβαλλόμενο μέρος να 

λαβαίνει υπόψη του τις ευθύνες του σε διεθνές επίπεδο για τη 

συντήρηση, διαχείριση, επιμέλεια και ορθολογική εκμετάλλευση 

βιότοπων των υδρόβιων αποδημητικών πτηνών. Στις υποχρεώσεις 

των συμβαλλομένων είναι ακόμα η ενθάρρυνση της επιστημονικής 

έρευνας, η ανταλλαγή στοιχείων και δημοσιευμάτων, και η εκ

παίδευση αρμόδιου προσωπικού για τη μελέτη, διαχείριση και 

φύλαξη των υγροτόπων. 

Όταν υπάρχει ανάγκη, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 

συγκαλούν διασκέψεις συμβουλευτικού χαρακτήρα και να δέχονται 

συστάσεις για τη συντήρηση, διαχείριση και ορθολογική εκμε

τάλλευση των υγροτόπων. 

Ακόμη, μόνιμο γραφείο ή οργάνωση υποχρεώνεται να έχει 

την εποπτεία και επίβλεψη όλων των θεμάτων που αφορούν τους 

υγρότοπους της σύμβασης Ramsar. 

2. Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Βέρνη 19/9/1979). Υπο

γράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία στις 12/3/1983. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη: αναγνωρίζουν ότι η άγρια χλωρίδα 

και πανίδα αποτελούν φυσική κληρονομιά με αξία αισθητική, 

επιστημονική, ψυχαγωγική, οικονομική και ενδογενή που είναι 

αναγκαίο να διατηρηθεί και να μεταβιβαστεί στις επερχόμενες 
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γενεές, ότι η άγρια ζωή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη 

διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας, ακόμα διαπιστώνουν τη 

σπανιότητα πολλών ειδών και την απειλή αφανισμού που βαρύνει 

ορισμένα από αυτά, και έχουν συνείδηση ότι η διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων είναι ουσιώδες στοιχείο για την προστασία 

και διαφύλαξη της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Αναγνωρίζουν 

επίσης ότι οι Κυβερνήσεις είναι σκόπιμο να λάβουν υπόψη τους 

τη διατήρηση της άγριας ζωής κατά τον καθορισμό των στόχων 

και των εθνικών προγραμμάτων τους και ότι διεθνής συνεργασία 

θα ήταν σκόπιμο να αναληφθεί για τη διατήρηση ιδίως των απο

δημητικών ειδών. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να λαβαίνουν τα 

αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της άγριας ζωής, την εφαρμογή 

εθνικής πολιτικής διατήρησης, να λαβαίνουν υπόψη τους τη δια

τήρηση στη χάραξη κάθε χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής 

και καταπολέμηση της ρύπανσης. Ακόμη, έχουν υποχρέωση να προ

στατέψουν τους οικότοπους των άγριων ειδών χλωρίδας και πανί

δας που απαριθμούνται στα παραρτήματα της σύμβασης και να 

διαφυλάττουν τους φυσικούς οικότοπους που κινδυνεύουν να εξα

φανιστούν. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να λαβαίνει τα κα

τάλληλα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζε

ται η διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας που αναφέρονται 

στα ειδικά παραρτήματα. 

Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ιδρύεται Διαρκής 

Επιτροπή, στην οποία κάθε μέρος μπορεί να εκπροσωπείται. Αυτή 

η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρ

μογής της σύμβασης. 
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3. Σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών 

της άγριας πανίδας (23/6/1979 Βόννη). 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η άγρια πανίδα 

στις ποικίλες μορφές της αποτελεί αναντικατάστατο στοιχείο 

φυσικών συστημάτων της γης, που πρέπει να διατηρηθεί σε όφε

λος της ανθρωπότητας· ότι κάθε ανθρώπινη γενεά είναι θεματο

φύλακας των πόρων της γης χάριν των μελλοντικών γενεών και 

οφείλει να ενεργεί έτσι ώστε η παρακαταθήκη αυτή να διαφυλα

χτεί και να χρησιμοποιείται λογικά όταν χρειάζεται. Αναγνωρί

ζουν ακόμα ότι η άγρια πανίδα προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη 

αξία από περιβαλλοντική, οικολογική, γενετική, επιστημονική, 

ψυχαγωγική, πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική 

άποψη. Μεριμνούν ιδιαίτερα για τα είδη της άγριας πανίδας που 

κατά τις αποδημίες τους διασχίζουν όρια εθνικής κυριαρχίας. 

Στη σύμβαση ορίζονται οι έννοιες του αποδημητικού εί

δους, της κατάστασης διατήρησης αποδημητικού είδους (ευμενής 

και δυσμενής), του απειλουμένου, της ζώνης εξάπλωσης, του οι-

κότοπου, της πραγματοποίησης απόληψης. Δίνονται σε ειδικό πα

ράρτημα τα είδη που απειλούνται και οδηγίες διαφύλαξης τους. 

Σε άλλο παράρτημα απαριθμούνται τα αποδημητικά είδη των 

οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσμενής και χρειάζεται 

σύναψη διεθνών συμφωνιών για τη διατήρηση και διαχείριση τους 

και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη σύναψη αυτών 

των συμφωνιών. 

Η Συνδιάσκεψη των Μερών αποτελεί όργανο λήψης αποφά

σεων της σύμβασης αυτής και ελέγχει την εφαρμογή της και συ

γκροτεί επιστημονικό συμβούλιο που γνωμοδοτεί επί επιστημονι

κών θεμάτων. Ακόμη, για τις ανάγκες της σύμβασης ιδρύεται 

γραμματεία. 
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4.3. Κοινοτική νομοθεσία 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. 

Στην οδηγία αναγνωρίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ειδών πτη

νών που ζουν σε άγρια κατάσταση υφίσταται μείωση του πληθυ

σμού του, που αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των απειλητικών συνεπειών της στη 

βιολογική ισορροπία. Μεγάλο μέρος των άγριων πτηνών είναι 

αποδημητικά και σαν τέτοια αποτελούν κοινή κληρονομιά, και 

αναγνωρίζεται ότι η αποτελεσματική προστασία των πτηνών είναι 

πρόβλημα περιβάλλοντος τυπικά διασυνοριακό που συνεπάγεται 

κοινές ευθύνες. Ότι η διατήρηση αυτή έχει στόχο τη μακροπρό

θεσμη προστασία και τη διαχείριση φυσικών πόρων σαν αναπόσπα

στο μέρος της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών λαών. Επίσης αναγνω

ρίζεται η αναγκαιότητα λήψης μέτρων που πρέπει να εφαρμόζο

νται στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στο 

επίπεδο πληθυσμού των πτηνών, δηλαδή καταστροφή και ρύπανση 

των οικοτόπων τους, σύλληψη και θανάτωση από τον άνθρωπο, κα

θώς και το εμπόριο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να κινούνται στα 

πλαίσια μιας πολιτικής διατήρησης. Η διατήρηση των πτηνών και 

ιδιαίτερα των αποδημητικών θέτει ακόμα προβλήματα για τα 

οποία πρέπει να αναληφθούν επιστημονικές εργασίες που θα επι

τρέψουν εκτός των άλλων την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

των μέτρων που λαμβάνονται. 

Σύμφωνα με την οδηγία, η διαφύλαξη, συντήρηση και απο

κατάσταση των βιοτόπων και οικοτόπων περιλαμβάνουν τη δημι

ουργία ζωνών προστασίας, αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτό

πων, δημιουργία νέων κτλ. Υιοθετούνται μέτρα που αφορούν πε

ριοχές αναπαραγωγής, αλλαγής φτερώματος και διαχείμανσης και 
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μέτρα απαγόρευσης και περιορισμού του κυνηγιού. 

Η οδηγία παροτρύνει τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τις 

αναγκαίες έρευνες και εργασίες με σκοπό την προστασία και τη 

διαχείριση. Να μεριμνούν ώστε η τυχόν εισαγωγή πτηνών που δεν 

ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος να μην 

προκαλεί βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα. 

Η σύσταση επιτροπής για τις ανάγκες της παρούσας οδη

γίας, με αρμοδιότητες συμβουλευτικές, τροποποιητικές κτλ. εί

ναι δυνατή. 

4.4. Ελληνική νομοθεσία 

1. 0 Νόμος 1650 του 1986 για την προστασία του περιβάλλο

ντος. Κεφάλαιο Δ, "Προστασία και διατήρηση της φύσης και 

του τοπίου". 

Άρθρο 18 : Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης. 

Άρθρο 19 : Κριτήρια επιλογής και χαρακτηρισμού και αρχές 

προστασίας. 

Άρθρο 20 : Προστασία και διατήρηση των ειδών αυτοφυούς χλω

ρίδας και άγριας πανίδας. 

Άρθρο 21 : Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της 

φύσης και του τοπίου ως προστατευόμενων. 

Άρθρο 22 : Οικονομικές ρυθμίσεις. 

2. Υπουργική απόφαση με ισχύ νόμου, 29/12/1985. Μέτρα δια

χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας. 

Σε αυτή την απόφαση ορίζονται οι έννοιες "πτερωτά θη

ράματα", "θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα", και "μη θηρεύσιμα", με 

ανάλογο κατάλογο ειδών. Αναφέρονται ρυθμίσεις που αφορούν τη 
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θήρα, δηλαδή τα μέσα θήρας, τον χρόνο και τις περιοχές. 

Για την προστασία των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας 

απαγορεύεται, συμφωνά με την απόφαση, η ρύπανση των υγροβιό

τοπων με δηλητήρια ή απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών, η 

διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων, ειδικά κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής, η εκτέλεση έργων ή εργασιών που μπορούν 

να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές για τις 

οποίες ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις. 

Με πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής, ο Υπουργός 

Γεωργίας μπορεί να εκδώσει απόφαση που καθορίζει περιοχές με 

ιδιαίτερα μέτρα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των φυσικών πό

ρων, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών που απειλού

νται με εξαφάνιση ή είναι ευαίσθητα στις αλλοιώσεις των βιο

τόπων τους κτλ. 

Με απόφαση του Νομάρχη, σύμφωνα με προτάσεις της οι

κείας δασικής αρχής, μπορεί σε ορισμένους βιότοπους, εξαιρε

τικής σημασίας για τη διατήρηση της πτηνοπανίδας, να επιβάλ

λονται περιορισμοί κατά την αναπαραγωγική περίοδο ή να απαγο

ρεύεται η εκχέρσωση, η υλοτομία, η αποκλάδωση κτλ. 

Για την παραβίαση των άρθρων της απόφασης προβλέπονται 

κυρώσεις. 

4.5. Προγραμματική Σύμβαση Αμβρακικού 

Κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος δίνο

νται στην Προγραμματική Σύμβαση στο άρθρο 5.1, παράγραφοι 4, 

5, 6, 7, 8, 9 και 10. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

OL ρυθμίσεις της Π.Σ.Α. που αφορούν το περιβάλλον ανα

φέρονται κυρίως στο μελετητικό επίπεδο. 

5.1. Περιγραφή 

5.1.1. Μέτρα που αφορούν τον κόλπο 

1. Ωκεανογραφική μελέτη: έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΑΕ, σε 

συνεργασία με το Υπ. Γεωργίας, στο Εθνικό Κέντρο Θαλασ

σίων Ερευνών (ΕΚΘΕ). Οι προδιαγραφές της μελέτης συμφω

νήθηκαν. 

Η ωκεανογραφική μελέτη των υδάτων του κόλπου έχει ως 

σκοπό, μέ τα στοιχεία που θα δώσει, να απαντήσει σε ερωτήματα 

του τύπου: 

ποιο είναι το δυναμικό του κόλπου σε ιχθυοαποθέματα (και 

των λιμνοθαλασσών), 

ποιος ο ρόλος των ρευμάτων στην κυκλοφορία του νερού και 

ποιες οι επιπτώσεις της ζεύξης Άκτιου-Πρέβεζας, 

να καθορίσει το επίπεδο ρύπανσης του κόλπου και να προ

τείνει μέτρα καταστολής της κτλ. 

2. Υπόδειξη μέτρων προστασίας του κόλπου και των υδάτινων 

αποδεκτών. Δίκτυο ποιοτικής παρακολούθησης περιβάλλο

ντος: 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε μελέτη παρακολούθησης των επιφανει-
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ακών υδάτων της περιοχής Αμβρακικού σε μελετητική ομάδα (θ. 

Παπαγιάννη) και η δεύτερη φάση της μελέτης ολοκληρώθηκε. Πα

ράλληλα, μέλη της ομάδας Αμβρακικού του KETTE συνέταξαν φυλλά

διο που περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή της σημερινής κατά

στασης και προτάσεις για την άμεση υλοποίηση και λειτουργία 

μιας στοιχειώδους μορφής του συστήματος μόνιμης παρακολούθη

σης, μέχρις ότου αρχίσει να εφαρμόζεται το πιο ολοκληρωμένο. 

5.1.2. Μέτρε που αφορούν τους υδροβιότοπους 

1. Διαχείριση υδάτινου δυναμικού της περιοχής: 

Το ΥΠ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε συνεργασία με το 

Υπ. Γεωργίας έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εκπονήσουν σχέ

διο για τη συνδυασμένη διαχείριση των νερών των λεκανών που 

καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο. 

2. Οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών: 

Μελετητική ομάδα σε συνεργασία με τα Υπ. Γεωργίας και 

ΥΠΕΧΩΑΕ ασχολείται με τη σύνταξη τελικής μελέτης προτάσεων 

που αφορούν τον καθορισμό ζωνών προστασίας. 

5.2. Φορέας επένδυσης ανά έργο και στάδιο υλοποίησης 

0 πίνακας που ακολουθεί δίνει αναλυτικά τον φορέα και 

το στάδιο υλοποίησης των έργων και μελετών που αναφέρθηκαν 

στην προηγούμενη παράγραφο. 
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6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

1. Ανεξέλεγκτη χρήση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (αρ

δεύσεις, γεωτρήσεις, εκτροπές, φράγματα κτλ.) καθώς και 

2. Αμέλεια λήψης αποδοτικών μέτρων διαχείρισης των αποβλή

των (αστικών και κυρίως κτηνοτροφικών), με αποτέλεσμα: 

τις καταστροφικές συνέπειες στη χλωρίδα και πανίδα 

των λιμνοθαλασσών και έτσι τη μείωση της απόδοσης 

τους σε αλιεύματα, και 

την εξαφάνιση πολλών βιότοπων όπου φωλιάζουν, τρέ

φονται ή αναπαράγονται σπάνια είδη πουλιών. 

3. Έλλειψη γνώσης της λειτουργίας του συστήματος της λι

μνοθάλασσας και της δυνατής της απόδοσης, με αποτέλεσμα 

την εκτέλεση έργων που, ενώ έχουν ως σκοπό την αύξηση 

της απόδοσης της, προκαλούν καταστροφές που μειώνουν κα

τακόρυφα την παραγωγή (π.χ. Τσοπέλι, Άγριλος). 

Α. Απουσία κατάλληλων μέτρων προστασίας των βιοτόπων και 

της άγριας ζωής. 
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7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

7.1. Προτάσεις που αφορούν κυρίως τη βόρεια περιοχή 

του κόλπου 

Βραχυπρόθεσμες : 

. 1. Λειτουργία συστήματος μόνιμης παρακολούθησης των επιφα

νειακών υδάτων (Βλ. Ειδική Μελέτη Κ. Αρβανίτη, Α. Γκα-

τζέλια στον τόμο Πρόγραμμα Αμβρακικού, Ειδικές Μελέτες). 

2. Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (φυλάκων, ξενα

γών, επιστημόνων όπως βιολόγοι, ιχθυολόγοι, οικολόγοι, 

χημικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες-χωροτάκτες, υδραυλικοί 

μηχανικοί, γεωπόνοι). 

3. Οριοθέτηση περιοχών προστασίας: Διαμόρφωση προτάσεων 

επιτρεπόμενων λειτουργιών σε αυτές, με συνεργασία κε

ντρικών και τοπικών φορέων. 

4. Πρόγραμμα διαχείρισης του υδάτινου ισοζυγίου (με επιμέ

ρους βραχυπρόθεσμα προγράμματα άρδευσης, ύδρευσης, ποιό

τητας νερών, υδατοκαλλιέργειας, διατήρησης μόνιμων ή 

προσωρινών υδροβιοτόπων). 

5. Νομική ρύθμιση για την επιβολή των μέτρων προστασίας και 

τη διαχείριση των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών από το 

δημόσιο. 

6. Περίφραξη ευαίσθητων οικολογικά συστημάτων και σήμανση 

περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον με πινακίδες πληροφό

ρησης . 
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7. Επιλογή τοποθεσιών παρατηρητηρίων άγριας πανίδας και μο

νοπατιών - Κατασκευή και εξοπλισμός παρατηρητηρίων. 

8. Φύλαξη και επιστασία (Ειδικευμένοι φυλακές και τοπικός 

φορέας υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος). 

9. Εκτύπωση φυλλαδίων πληροφόρησης. 

Μακροπρόθεσμες : 

10. Δημιουργία κέντρου επιστημονικής έρευνας και πληροφόρη

σης με ανάλογο εξοπλισμό. 

11. Δημιουργία λαογραφικού μουσείου και μουσείου φυσικής 

ιστορίας. 

Πιο αναλυτικά: 

1. Ερωτήματα του τύπου: 

ποιο είναι το επίπεδο ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών 

που καταλήγουν στον κόλπο, 

ποιες οι επιπτώσεις της ρύπανσης στη λειτουργία των λι

μνοθαλασσών, 

ποια ποσότητα ιχθυοπληθυσμών μπορούν να θρέψουν οι λι

μνοθάλασσες και με ποιο τρόπο αυτή μπορεί να αυξηθεί, 

ποιες οι επιπτώσεις των φραγμάτων στο υδρολογικό ισοζύ

γιο των λιμνοθαλασσών, 

πού φωλιάζουν και αναπαράγονται διάφορα σπάνια είδη που

λιών, 

ποιες οι επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων στους πληθυ

σμούς της ορνιθοπανίδας 

παραμένουν αναπάντητα ή ελλιπώς απαντημένα κυρίως λόγω έλλει

ψης δειγματοληπτικών δεδομένων. 

Η λειτουργία λοιπόν ενός συστήματος μόνιμης παρακολού-
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θησης, που αρχικά θα ξεκινήσει με την παρακολούθηση της ποιό

τητας των νερών και αργότερα θα επεκταθεί στην παρατήρηση της 

ορνιθοπανίδας, θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία ικανά να σκια

γραφήσουν τη σημερινή κατάσταση, γεγονός που θα διευκολύνει 

τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση των σημαντικότερων προβλη

μάτων. 

2. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

περιοχή του Αμβρακικού απαιτεί τη συνδυασμένη δράση σε πολλά 

και διαφορετικά επίπεδα, που αποτελούν πεδίο ποικίλων επιστη

μών. 'Ετσι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση ειδικών επιστημόνων 

που με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα θα αναλάβουν να προ

τείνουν λύσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής (Η εξει

δίκευση συγκεκριμένων επιστημόνων αναφέρεται αναλυτικά στις 

ειδικές μελέτες). 

Παράλληλα, απαραίτητη είναι η πληροφόρηση και η εκπαί

δευση των κατοίκων της περιοχής, ώστε να γνωρίσουν και να 

εκτιμήσουν περισσότερο τον τόπο που ζουν. 

Ακόμη ένας αριθμός φυλάκων πρέπει να ευαισθητοποιηθεί 

με ενημέρωση πάνω στα ειδικά χαρακτηριστικά των υδροβιοτόπων, 

ώστε η φύλαξη τους να είναι πιο αποτελεσματική. Μπορούν σε 

αυτούς τους φύλακες να δοθούν κίνητρα που θα τους παρακινούν 

στο να δουλεύουν με μεγαλύτερη ευσυνειδησία, και μέσα μετακί

νησης που θα διευκολύνουν τη γρήγορη μεταφορά τους. 

Είναι δυνατό να εκπαιδευτούν ορισμένα άτομα ως ξεναγοί 

που θα μπορούν να πληροφορήσουν τους επισκέπτες για τη σημα

σία των υδροβιοτόπων, να τους υποδείξουν μονοπάτια για περπά

τημα, μέρη για διαμονή κτλ. 

3. Επειδή η οριοθέτηση είναι μια χρονοβόρα και πολύ

πλοκη διαδικασία, πιστεύουμε πως οι δυο πιο πάνω προτάσεις 
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μπορούν να αρχίσουν παράλληλα με την οριοθέτηση, μια και πα

ρέχουν στοιχεία υποδομής. Για την οριοθέτηση έχει ξεκινήσει η 

επεξεργασία προτάσεων μελέτης που εκπονήθηκε με επιστασία του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. OL προτάσεις αυτές συζητιούνται από τους κεντρικούς 

φορείς και θα ανακοινωθούν πιθανώς για τροποποίηση στους το

πικούς. Πιστεύεται πως αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η διατή

ρηση κάποιων ιδιαίτερων στοιχείων του Αμβρακικού Κόλπου, αυ

τές οι διαδικασίες πρέπει να επισπευστούν, ώστε κατευθύνσεις 

ανάπτυξης και προστασίας να εναρμονιστούν και να υλοποιηθούν. 

(Σχετικές προτάσεις για την οριοθέτηση γένονται στην ειδική 

μελέτη "Φυσικά καταφύγια και εθνικά πάρκα", Πρόγραμμα Αμβρα

κικού, τόμος 4, Ειδικές Μελέτες). 

4. Η ιδιαιτερότητα της βόρειας πλευράς του Αμβρακικού 

Κόλπου οφείλεται στην ύπαρξη του διπλού δέλτα Λούρου και 

Άραχθου που με τη δράση τους σχημάτισαν βάλτους και λιμνοθά

λασσες. Τα διάφορα όμως έργα εκτροπής, φράγματα, περιορισμού 

της κοίτης, αρδευτικά κτλ. τροποποίησαν τη φυσική δράση των 

ποταμών και επέβαλαν είτε μια νέα ισορροπία είτε την κατα

στροφή των γύρω οικοσυστημάτων. Οι αυξανόμενες ανάγκες για 

άρδευση, η απαίτηση των λιμνοθαλασσών να δεχθούν γλυκά νερά 

κτλ. απαιτούν μια ορθολογική κατανομή των υδάτινων πόρων στις 

διάφορες χρήσεις. Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του υδατι

κού ισοζυγίου, το Υπουργείο Ενέργειας-Φυσικών Πόρων ανέθεσε 

μελέτη συνδυασμένης διαχείρισης υδάτων (Μαρίνος, 1984) και 

σήμερα σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας καταρτίζεται 

μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

Όταν το διαχειριστικό μοντέλο φτάσει στο στάδιο υλο

ποίησης, καλό είναι η εφαρμογή του να ελέγχεται από ενιαίο 

τοπικό φορέα ή επιτροπή, που θα έχει σφαιρική αντίληψη των 
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αναγκών, ώστε η διαχείριση να είναι συνολική. 

5. 0 νόμος 1650 του 1986 για την προστασία του περι

βάλλοντος περιέχει το πλαίσιο για μια νομοθετική ρύθμιση. Αυ

τό που χρειάζεται είναι εξειδίκευση για την περιοχή Αμβρακι

κού, μέσω προεδρικού διατάγματος, που πιθανά θα κηρύσσει τον 

Αμβρακικό "φυσικό καταφύγιο" ή εθνικό πάρκο, ή δρυμό, και θα 

καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε ζώνη Α, Β και Γ. 

Μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέ

τρα προστασίας και κατοχύρωση της εφαρμογής τους. 

Ακόμα είναι δυνατόν να εκδίδονται αποφάσεις των Υπουρ

γών Γεωργίας και ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από προτάσεις αρμόδιων υπηρε

σιών, για κατάλληλη διαχείριση διατηρητέων περιοχών, ειδών 

άγριας πανίδας κτλ. 

6. Τα σημαντικά οικολογικά συστήματα, όπως έχουν ήδη 

χαρακτηριστεί από προηγούμενες μελέτες (Essen 1980, Ecoset 

1982), καλό είναι να οριοθετηθούν με ένα είδος απλής περίφρα

ξης (που μπορεί να είναι κάποια ξύλα ανά 100 μ. και ένα σύρ

μα), και μερικές πινακίδες που θα ενημερώνουν για το ενδιαφέ

ρον των γειτονικών οικοσυστημάτων, τη σπανιότητα κάποιων ει

δών κτλ. 

7. Η επιλογή τοποθεσιών παρατηρητηρίων της ορνιθοπανί-

δας μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην 

Α' και Β' φάση της σχετικής μελέτης του Θ. Παπαγιάννη, με πι

θανή συμμετοχή της Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Ομάδας Αμ

βρακικού του ΚΕΠΕ. 

Τα παρατηρητήρια καλό είναι να είναι τοποθετημένα πάνω 

σε ήδη υπάρχοντα περάσματα, μονοπάτια, ώστε αυτά τα περάσματα 

με κάποια συντήρηση και σήμανση να γίνουν βατά. 

8. Η υπηρεσία θηραματοπονίας του Υπ. Γεωργίας προγραμ-
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ματCζει την επιμόρφωση ενός ορισμένου αριθμού φυλάκων σε θέ

ματα φύλαξης και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας. 

9. Η εκτύπωση φυλλαδίων πληροφόρησης προβλέπεται από 

τον EOT και το Υπ. Γεωργίας στα πλαίσια του έτους περιβάλλο

ντος 1987. Προτάσεις για το περιεχόμενο των φυλλαδίων μπορούν 

να γίνουν και από την ομάδα Αμβρακικού ΚΕΠΕ. 

10. Προτάσεις σχετικά με το ερευνητικό κέντρο δίνονται 

αναλυτικά στη μελέτη "Φυσικά καταφύγια και εθνικά πάρκα" 

(Πρόγραμμα Αμβρακικού, τόμος 4, Ειδικές Μελέτες). 

7.2. Μεθοδολογία διαμόρφωσης σχεδίων διαχείρισης 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την προσέγ-

γαση της πρώτης φάσης της μελέτης (Αναγνώριση περιβάλλοντος-

Προστασία και Διαχείριση) όσο και της δεύτερης φάσης (Εθνικά 

Πάρκα - Φυσικά Καταφύγια) δίνεται στο Διάγραμμα 1· ενώ οι 

προτάσεις οργάνωσης και παρακολούθησης των προστατευόμενων 

περιοχών, αναπτύσσονται στα Διαγράμματα 2 και 3 (για ευρύτε

ρες περιφέρειες και για αυστηρά προστατευόμενες περιοχές). 

Η προστασία του περιβάλλοντος, όπως προσεγγίζεται πιο 

πάνω, είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία πρέπει να λαβαί

νει υπόψη της τόσο την εξέλιξη των οικοσυστημάτων όσο και τις 

κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των πληθυσμών. Όλες οι προτά

σεις μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες, με την έννοια ότι τεί

νουν σε μια πιο εξελιγμένη και ολοκληρωμένη μορφή, αλλά και 

βραχυπρόθεσμες, γιατί μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν την 

εφαρμογή τους έστω και σε μια στοιχειώδη και ατελή μορφή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Οργάνωση της προστασύας αυστηρά προστατευόμενων ιερυοχών 

Οριοθέτηση 

Χαρτογράφηση 

Περόφραξη 
Σήμανση 

Επιτρεπόμε

νες χρησεί,ς 

xau ενέργευε; 

Νομοθετυχη 

ρύθμυση 

Πληροφόρηση 

Φύλαξη 
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7.3. Φορέας υλοποίησης 

1. Σύστημα μόνιμης παρακολούθησης 

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ομάδα Αμβρακικού. 

2. Εκπαίδευση, Επιμόρφωση 

Φορέας: Το ανάλογο Υπουργείο σύμφωνα με την ειδικότη

τα, Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης 

(ΝΕΛΕ) 

3. Οριοθέτηση περιοχών προστασίας 

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας 

4. Διαχείριση υδάτινου ισοζυγίου 

Φορέας: Υπ. Γεωργίας, Υπ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

5. Νομική ρύθμιση 

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Εσωτερικών 

6. Περίφραξη και σήμανση ευαίσθητων οικολογικά περιοχών 

Φορέας: Περιφερειακή Υπηρεσία ΥΠΕΧΩΔΕ ή Υπουργείου Γε

ωργίας, ΟΤΑ, Ομάδα Αμβρακικού 

7. Επιλογή τοποθεσιών παρατηρητηρίων άγριας πανίδας και μο

νοπατιών 

Φορέας: Ορνιθολογική Εταιρεία, Διεύθυνση Δασών Νομαρ

χίας, Περιφερειακή Υπηρεσία ΥΠΕΧΩΔΕ, Ομάδα Αμ

βρακικού ΚΕΠΕ. 

Κατασκευή παρατηρητηρίων 

Φορέας: Διεύθυνση Δασών Νομαρχίας, ΟΤΑ, σε συνεργασία 

με Ομάδα Αμβρακικού 

8. Φύλαξη και επιστασία 

Φορέας: Περιφερειακές Διευθύνσεις Θηραματοπονίας Υπ. 

Γεωργίας 
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9. Εκτύπωση φυλλαδίων πληροφόρησης 

Φορέας: ΝΕΛΕ, ΟΤΑ 

Η επιλογή των φορέων υλοποίησης έγινε σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα διάφορα υπουργεία στην Προ

γραμματική Σύμβαση, τις προτάσεις της Νομαρχίας Άρτας, τις 

προσωπικές επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις δυ

νατότητες για παροχή πληροφόρησης και οδηγιών της Ομάδας Αμ

βρακικού. 
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1. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

1.1. Αστικά λύματα - Απορρίμματα 

1.1.1. Δήμος Άρτας (πληθυσμός απογραφής 1981: 18.283 κάτοι

κοι) 

Λύματα (οικιακά και -280 βιοτεχνιών): 

Σήμερα υπάρχει δίκτυο ομβρίων υδάτων με αποδέκτη τον 

Άραχθο που κρίνεται ως ανεπαρκές. Δεν υπάρχει αποχετευτικό 

δίκτυο και η εξυπηρέτηση γίνεται με βόθρους (που πρέπει να 

πληρούν όρους στεγανότητας, αλλά άτυπα ανοίγονται ανεξέλεγ

κτα) και ιδιωτικές γεωτρήσεις για "ανακούφιση" των βόθρων. 

Επίσης έχει καταγγελθεί παράνομη σύνδεση αποχετεύσεων με το 

δίκτυο ομβρίων υδάτων. 

Η διάθεση των βοθρολυμάτων γίνεται μέσω βυτιοφόρου που 

διαθέτει ο δήμος, σε καταβόθρες του βόρειου άκρου του ασβε

στολιθικού υψώματος Βαλαώρα (Θέση Προφήτη Ηλία). Η διαπερατό

τητα της ασβεστολιθικής μάζας του λόφου της Βαλαώρας, πιθανόν 

να δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα (κυ

ρίως των υδροφόρων πηγών Περάνθης και Αγίου Γεωργίου). 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αποχέτευσης 

του δήμου Άρτας, έχει εγκριθεί προμελέτη αποχέτευσης από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και ολοκληρώνεται η τελική μελέτη με 

εποπτεία της ΔΕΥΑ Άρτας (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης), που έχει συσταθεί από 1/1/1984. 0 προϋπολογι-
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σμός του έργου, που περιλαμβάνει δίκτυο ακαθάρτων, συμπλήρωση 

του δίκτυου ομβρίων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 

είναι της τάξης των 1.250 εκατ. δρχ. Από τη ΔΕΥΑ Άρτας, σε 

συνεργασία με τον δήμο, διερευνώνται οι πιθανοί τρόποι χρημα

τοδότησης του έργου. 

0 όγκος των αποβλήτων, που υπολογίζεται με βάση τον 

πληθυσμό, εκτιμάται σε 3.000 μ3/ημέρα υγρά λύματα (προκειμέ

νου για τον υπολογισμό της υδραυλικής φόρτισης του δίκτυου 

αποχέτευσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αιχμές, οι παρασι

τικές εισροές στο δίκτυο και η πρόβλεψη για την πληθυσμιακή 

αύξηση του δήμου). 

Το Νοσοκομείο Άρτας διαθέτει τα λύματα με άδεια του 

Τμήματος Υγιεινής στον Άραχθο. 

Απορρίμματα: 

Τα απορρίμματα του δήμου Άρτας, που με βάση τον σημε

ρινό πληθυσμό υπολογίζονται σε 120 μ3/ημέρα, παλιότερα ρίχνο

νταν σε σωρούς στον Άραχθο και παρασύρονταν από τις πλημμύ

ρες προς τον Αμβρακικό. Από το 1982 διατίθενται σε λεκάνες-

τρύπες που δημιουργούν οι αμμοληψίες στην κοίτη του Άραχθου, 

όπου τους γίνεται ταφή. Στο μέλλον πιθανόν να δημιουργηθεί 

πρόβλημα λόγω εξάντλησης των θέσεων ταφής. 

Το πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων είναι περισ

σότερο οξύ για τις κοινότητες της πεδινής περιοχής που δεν 

διαθέτουν απορριμματοφόρο όχημα και τα απορρίμματα διατίθε

νται σε πλαστικές σακούλες στα αποστραγγιστικά και αρδευτικά 

κανάλια, καθώς και στην κοίτη του Άραχθου και παρασύρονται 

προς τον Αμβρακικό Κόλπο. 
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1.1.2. Δήμος Πρέβεζας (πληθυσμός 1981: 13.624 κάτοικοι) 

Λύματα: 

0 δήμος Πρέβεζας διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο που εκ-

βάλλει στον Αμβρακικό χωρίς καμιά επεξεργασία των λυμάτων. Η 

περιοχή έξω από την περιφερειακή τάφρο παλιότερα εξυπηρετείτο 

από βόθρους, αλλά σήμερα έχει συνδεθεί με το υπάρχον αποχε

τευτικό δίκτυο. Η θέση της Πρέβεζας και η απόρριψη των λυμά

των χωρίς επεξεργασία στην είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου δη

μιουργεί σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του κόλπου και θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος από τον δήμο Πρέ

βεζας έχει ανατεθεί η οριστική μελέτη αποχέτευσης με εγκατά

σταση βιολογικού καθαρισμού. Η προμελέτη έχει εγκριθεί. Προ

βλέπεται από κοινού επεξεργασία των λυμάτων της πόλης με 

εκείνα της ΒΙΠΕ, που θα καταλήγουν σε επιλεγμένη θέση στο Ιό

νιο. 0 προϋπολογισμός του έργου είναι 570 εκατ. δρχ. Από τον 

δήμο Πρέβεζας προτείνεται να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

μελέτη για τη διερεύνηση της καλύτερης θέσης απόρριψης των 

επεξεργασμένων αποβλήτων (υδρολογική-ωκεανογραφική μελέτη). 

Ένα πρόβλημα που είχε διατυπωθεί από το ΙΓΜΕ είναι η 

αποστράγγιση που θα προκαλούσε η εκσκαφή (βάθους 10 μ.) απο

δοχής του αγωγού συνδυασμένων λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα 

της περιοχής που χρησιμοποιείται για αρδεύσεις. Σε μελέτη του 

ΙΓΜΕ (1982) εντοπίζονται οι επιδράσεις που θα έχουν προσωρινή 

διάρκεια (στον χρόνο κατασκευής) και αναμένονται περιορισμέ

νες. 

Η περιφερειακή τάφρος, που παλιότερα δημιουργούσε 

εστία ρύπανσης για την πόλη, αποφασίστηκε με ευθύνη του δήμου 
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να εξυγιανθεί και να αξιοποιηθεί. Οι εργασίες εξυγίανσης ήδη 

ολοκληρώνονται. 

Τέλος πρόσφατα έχει συσταθεί η ΛΕΥΑ Πρέβεζας (βρίσκε

ται υπό έγκριση το καταστατικό της), που θα αναλάβει την πα

ρακολούθηση και προώθηση της μελέτης αποχέτευσης της πόλης. 

Αναφέρεται εδώ ότι στην περιοχή Μαργαρώνα έχει δημι

ουργηθεί πρόβλημα στις εργατικές κατοικίες, γιατί δεν λει

τουργούν οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Έχουν γίνει 

από το Τμήμα Υγιεινής καταγγελίες στον ΟΕΚ (Οργανισμό Εργατι

κής Κατοικίας), για να χρηματοδοτήσει την επισκευή των εγκα

ταστάσεων και να μεριμνήσει για τη σωστή λειτουργία τους. 

Πλην των οικιακών λυμάτων, το Νοσοκομείο Πρέβεζας κα

θώς και το ξενοδοχείο "Μαργαρώνα" απορρίπτουν τα λύματα τους 

στον Αμβρακικό μετά από βιολογικό καθαρισμό τους. 

0 όγκος των λυμάτων της πόλης με βάση τον σημερινό 

πληθυσμό υπολογίζεται σε -200 μ3/ημέρα. 

Απορρίμματα: 

Τα απορρίμματα του δήμου Πρέβεζας, που υπολογίζονται 

σε -20 τόν./ημέρα διατίθενται στη γειτονική περιοχή Κούκο-

Μπουραζάρι, 2,5 χλμ. ΒΔ. του Μιχαλιτσίου, όπου αναμιγνύονται 

με χώμα για χουμοποίηση. Προς το παρόν δεν φαίνεται να δημι

ουργείται πρόβλημα με τη διάθεση των απορριμμάτων της Πρέβε

ζας. 

1.1.3. Δήμος Φιλιππιάδας (πληθυσμός 1981: 3.333 κάτοικοι) 

Λύματα: 

0 δήμος Φιλιππιάδας σήμερα εξυπηρετείται από βόθρους, 
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με διάθεση των βοθρολυμάτων στον Λούρο. Για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος έχει ανατεθεί και ολοκληρώνεται η μελέτη απο

χέτευσης με επεξεργασία 90% των λυμάτων και τελική διάθεση 

τους στον Λούρο. 

0 όγκος των αποβλήτων με βάση τον πληθυσμό, υπολογίζε

ται σε -500 μ3/ημέρα. 

Απορρίμματα: 

Η διάθεση των απορριμμάτων της Φιλιππιάδας γίνεται μέ

σω απορριμματοφόρου σε περιοχή αισθητικά προφυλαγμένη και χω

ρίς προβλήματα ρύπανσης των υπόγειων νερών. Είναι η περιοχή 

των λόφων στη διασταύρωση των οδών Πρέβεζας-Ιωαννίνων-'Αρτας 

(Γέφυρα Καλογήρου), όπου αναπτύσσονται νεογενή ιζήματα μικρής 

διαπερατότητας. 

1.1.4. Δήμος Αμφιλοχίας (πληθυσμός 1981: 4.343 κάτοικοι) 

Λύματα: 

0 δήμος Αμφιλοχίας είναι κτισμένος στον μυχό του κλει

στού όρμου της Αμφιλοχίας. 0 κλειστός αυτός όρμος λόγω κακής 

ανανέωσης των νερών παρουσιάζει ήδη κάποια προβλήματα ρύπαν

σης. 

Μέχρι σήμερα ο οικισμός εξυπηρετείται από βόθρους και 

τα ~20 μ3/ημέρα βοθρολύματα διατίθενται στη θέση Καταβόθρα 

Παραζαριάς, 3 χλμ. νότια της Αμφιλοχίας. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης των λυ

μάτων της Αμφιλοχίας, έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη αποχέ-

τευσης-εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, αρχικού προϋπολο

γισμού 260 εκατ. δρχ. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εγκαταστάσεις 
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καθαρισμού θα γίνουν στη θέση Αγ. Γεώργιος με τη μέθοδο της 

ενεργού ιλύος (αερόβια βιολογική μέθοδος). Τα επεξεργασμένα 

λύματα θα εκβάλλουν με αγωγό 350 μ. στον κόλπο. (Το έργο εί

ναι εγγεγραμμένο στο ΠΠΔΕ το 1984, 1985 και 1986). Έχει ήδη 

αρχίσει η κατασκευή του αποχετευτικού δίκτυου (ολοκληρώθηκε ο 

κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων) και παράλληλα δημοπρατείται 

ο βιολογικός καθαρισμός. 

0 όγκος των λυμάτων υπολογίζεται με βάση τον σημερινό 

πληθυσμό σε -800 μ3/ημέρα. 

Απορρίμματα: 

Τα απορρίμματα του δήμου Αμφιλοχίας όγκου -5 τόν./ημέ

ρα, διατίθενται στη θέση "Καλλιάνικο", 2 χλμ. νότια της πόλης 

όπου και καίγονται. 

1.1.5. Δήμος Βόνιτσας (πληθυσμός 1981: 3.627 κάτοικοι) 

Λύματα: 

Με βάση τον σημερινό πληθυσμό, τα λύματα της Βόνιτσας 

υπολογίζονται σε -500 μ3/ημέρα. Από αυτά τα -100 μ3/ημέρα 

διοχετεύονται απευθείας στον Αμβρακικό, με το περιορισμένο 

αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, και τα υπόλοιπα συλλέγονται σε 

βόθρους. Τα βοθρολύματα (-10 μ3/ημέρα) διατίθενται στη θέση 

"Σκοτεινές", Α χλμ. νότια της Βόνιτσας. 

Για την αντιμετώπιση της άμεσης ρύπανσης του κόλπου 

από τα οικιακά λύματα, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε οριστική 

μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων με διάθεση τους μετά 

από βιολογικό καθαρισμό υποθαλάσσια σε 20 μ. βάθος. Το έργο 

έχει δημοπρατηθεί και έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή του (Είναι 
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Απορρίμματα: 

Τα απορρίμματα του δήμου Βόνιτσας, που υπολογίζονται 

με βάση τον πληθυσμό σε ~5 τόν./ημέρα, διατίθενται στη θέση 

"Σκοτεινές", 4 χλμ. ΝΔ. της πόλης, όπου αναμιγνύονται με χώμα 

για χουμοποίηση. 

1.1.6. Κοινότητα Μενιδίου 

Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων 

με βιολογικό καθαρισμό. 0 αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης 

ήταν 140 εκατ. δρχ. Ως μέθοδος καθαρισμού έχει προταθεί η της 

ενεργού ιλύος (αερόβιος βιολογικός καθαρισμός). Η διάθεση του 

τελικού λύματος θα γίνει με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 700 μ. 

1.1.7. Λοιποί οικισμοί 

Από τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής του Αμβρα

κικού, που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και συνήθως εξυ

πηρετούνται από βόθρους, σημαντικότερο πρόβλημα δημιουργούν: 

Οι οικισμοί του νομού Άρτας, στα βόρεια των λιμνοθαλασ

σών Λογαρού και Τσουκαλιά (Ανέζα, Βίγλα, Πολύδροσο, Κα

λογερικό, Μύτικας, Απόμερο, Ψαθοτόπι). 

Τα χωριά του Βάλτου Αμφιλοχίας. 

Οι οικισμοί του νομού Πρέβεζας κατά μήκος του ποταμού 

Λούρου. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Ωρωπός (με πληθυ

σμό ~1.500 κατ.) που έχει αποχετευτικό δίκτυο, και τα 

λύματα απορρίπτονται χωρίς επεξεργασία στον Λιμποχωβίτη, 
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παραπόταμο του Λούρου. 

1.1.8. Προοπτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

αστικών λυμάτων και απορριμμάτων 

Είναι φανερό ότι τα αστικά λύματα των οικισμών της πε

ριοχής του Αμβρακικού καταλήγουν έμμεσα ή άμεσα σε υδάτινους 

αποδέκτες και ρυπαίνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τον 

τελικό αποδέκτη που είναι ο Αμβρακικός Κόλπος. Εντονότερα πα

ρουσιάζεται το πρόβλημα των λυμάτων της Πρέβεζας που απολή-

youv απευθείας στον Αμβρακικό και μάλιστα στο ευαίσθητο τμήμα 

της εισόδου στον κόλπο. 

Όπως γίνεται φανερό από την παρουσίαση της υπάρχουσας 

κατάστασης, όλες οι μελέτες για τα δίκτυα ακαθάρτων και τις 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώ

νονται. Απομένει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση τους για να 

προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό η εκτέλεση τους. 

Το πιθανότερο σενάριο χρηματοδότησης (για τα δυο μεγά

λα αστικά κέντρα Πρέβεζας και Άρτας), που προκύπτει από τον 

νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία των ΔΕΥΑ, είναι: 

35% από το ΠΔΕ, 

40% δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με επι

τόκιο 9,5%, 

25% δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 

επιτόκιο 12,5%. 

Λόγω της μέγιστης σημασίας της προστασίας του Αμβρακι

κού Κόλπου από τη ρύπανση, στην Προγραμματική Σύμβαση για τον 

Αμβρακικό, αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιό

τητα από το ΠΛΕ τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων 

464 



των οικιστικών κέντρων της περιοχής. 

Για το θέμα των απορριμμάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Προστασίας Περι

βάλλοντος, έχει αποστείλει στις νομαρχίες της χώρας έγγραφο 

(32233/13-5-1986) όπου προτείνονται: σχέδιο σύμβασης για την 

εκπόνηση μελέτης οργάνωσης συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης 

απορριμμάτων μείζονος περιοχής, καθώς και σχέδιο συγγραφής 

υποχρεώσεων για μια τέτοια μελέτη. 

Τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για να 

χρηματοδοτηθούν από τα ΠΠΔΕ μελέτες διάθεσης των απορριμμάτων 

των οικισμών που δεν διαθέτουν απορριμματοφόρα οχήματα και 

δεν έχουν λύσει το πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων. 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Προ

γραμματική Σύμβαση, το ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημ. Έρ

γων, έχει ετοιμάσει το σχέδιο συγγραφής υποχρεώσεων για τη 

δημοπράτηση της μελέτης "προβλημάτων επεξεργασίας λυμάτων οι

κισμών περιοχής Αμβρακικού". 

1.2. Κτηνοτροφικά απόβλητα - Χοιροστάσια 

Στην περιοχή του Αμβρακικού λειτουργεί σημαντικός 

αριθμός χοιροτροφικών μονάδων, των οποίων τα απόβλητα επιβα

ρύνουν με ρυπαντικό φορτίο τους υδάτινους αποδέκτες, με τελι

κή επίδραση στον Αμβρακικό Κόλπο. 

Οι υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές μονάδες είναι εκτα-

τικής μορφής και η επίδραση τους στο περιβάλλον θεωρείται 

αμελητέα. 
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1.2.1. Απογραφή των μονάδων 

Τα χοιροστάσια της περιοχής του Αμβρακικού είναι στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία του τύπου της "κλειστής οροφής". Πρό

κειται, δηλαδή, για κτίρια όπου εκτρέφονται χοίροι σε διαμε

ρίσματα με δάπεδο με επίπεδη καγκελωτή σιδεριά, που επιτρέπει 

στα απόβλητα να εισέρχονται σε ειδικά αυλάκια κάτω από το δά

πεδο. Στις λίγες ημισκέπαστες μονάδες, μόνο ένα μέρος του χώ

ρου διαθέτει οροφή, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από ανοικτούς 

διαδρόμους για την ελεύθερη μετακίνηση των ζώων. Όσον αφορά 

τη λειτουργία τους υπάρχουν δύο ειδών χοιροστάσια, τα χοιρο

στάσια αναπαραγωγής και τα χοιροστάσια πάχυνσης. 

Στη συνέχεια δίνεται ο αριθμός των χοιροστασίων κατά 

νομό και η δυναμικότητα τους. 

Στον νομό Άρτας λειτουργούν 47 χοιροστάσια και εκτρέ

φουν: 

21 χοιροστάσια από 1 - 5 0 χοιρομητέρες 

ΙΑ χοιροστάσια από 51 - 100 χοιρομητέρες 

3 χοιροστάσια από 101 - 160 χοιρομητέρες 

5 χοιροστάσια από 197 - 214 χοιρομητέρες 

4 χοιροστάσια από 405 - 660 χοιρομητέρες 

Το σύνολο των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων στον νομό Άρ

τας είναι 4.420 και των χοιριδίων 35.370. Επίσης εκτρέφονται 

~240 κάπροι. 

Στο νομό Πρέβεζας λειτουργούν 20 χοιροστάσια και εκ

τρέφουν: 

6 χοιροστάσια από 1 - 5 0 χοιρομητέρες 

7 χοιροστάσια από 51 - 100 χοι^Γμητέρες 

4 χοιροστάσια από 101 - 200 χοιρομητέρες 
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1 χοιροστάσιο με 500 χοιρομητέρες 

1 χοιροστάσιο με 600 χοιρομητέρες 

1 χοιροστάσιο με 1.100 χοιρομητέρες 

Το σύνολο των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων είναι 4.005 

και των χοιριδίων 56.275 (Πηγή: Διεύθυνση Γεωργίας νομού Πρέ

βεζας). 

Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας (στην περιοχή του Αμβρακι

κού) λειτουργούν: 3 χοιροστάσια με 1-150 χοιρομητέρες. Το σύ

νολο των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων είναι 180 και των χοιριδί

ων 1.250. Επίσης, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, υπάρχουν και 4 

μονάδες αγελάδων που εκτρέφουν συνολικά -180 αγελάδες. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνολικός αριθμός των χοιρο-

τροφικών μονάδων δεν είναι πλήρως γνωστός και αυτό οφείλεται 

στο ότι δημιουργούνται νέες μονάδες χωρίς προηγούμενη άδεια 

των αρχών. Επίσης, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων δεν 

είναι ακριβώς γνωστή, γιατί εκτρέφονται συνήθως περισσότερες 

χοιρομητέρες από όσες αναγράφονται στην άδεια. Πάντως τα πιο 

πάνω στοιχεία δεν πρέπει να απέχουν πολύ από τα πραγματικά, 

γιατί έχουν ληφθεί υπόψη οι προαναφερόμενοι παράγοντες. 

Τα μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον δημιουργούν οι 6 

μεγάλες χοιροτροφικές μονάδες που λειτουργούν πολλές φορές με 

αυθαίρετα κτίρια και καθ' υπέρβαση του αριθμού των αδειών 

λειτουργίας τους. Δεν πρέπει πάντως να παραγνωριστεί το ότι 

οι χοιροτροφικές αυτές μονάδες εκτρέφουν το μισό περίπου του 

συνολικού αριθμού των χοιρομητέρων και παχυνόμενων χοιριδίων, 

και συνεπώς έχουν ανάλογη συμμετοχή στην παραγωγή χοιρινού 

κρέατος. 

Επισημαίνεται εδώ ότι ο κλάδος της χοιροτροφίας στην 

περιοχή παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και με την πάροδο του 
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χρόνου ο αριθμός των χοιροτροφικών μονάδων (και επομένως ο 

αριθμός των εκτρεφομένων χοιρομητέρων) αυξάνεται. Ήδη έχουν 

υπαχθεί για χρηματοδότηση συμφωνά με τον ν. 1262/82, 28 νέες 

χοιροτροφικές μονάδες στον νομό Πρέβεζας, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία στην περιοχή του δήμου Φιλιππιάδας. 

1.2.2. Σημερινή κατάσταση για τη διάθεση αποβλήτων 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία για τις λειτουργούσες χοιρο-

τροφικές μονάδες, 5 μόνο μεγάλες μονάδες, συνολικής δυναμικό

τητας -2.600 χοιρομητέρων, διαθέτουν συστήματα βιολογικού κα

θαρισμού με αερόβιες δεξαμενές και διάθεση των υγρών αποβλή

των στον Λούρο. 

Οι μικρότερες μονάδες διαθέτουν τα απόβλητα τους συνή

θως σε ανοικτές (αναερόβιες) δεξαμενές από τσιμέντο ή'σε στε

γανούς βόθρους, με διάθεση στη συνέχεια υγρών-στερεών σε χω

ράφια. 

Επίσης μερικές μονάδες διαθέτουν απορροφητικούς 

βόθρους ή διαθέτουν τα απόβλητα τους σε ανοικτούς λάκκους, σε 

χωράφια ή τέλος (το πλέον απαράδεκτο) απευθείας σε κανάλια 

αποστράγγισης ή άρδευσης. 

1.2.3. Το πρόβλημα των αποβλήτων των χοιροστασίων 

Τα απόβλητα των χοιροστασίων, γενικά, περιέχουν οργα

νικό υλικό (υψηλές τιμές BODs), αιωρούμενα στερεά, τροφικό 

υλικό (ανόργανα Ρ, Ν κτλ.) και μικροοργανισμούς. 

Το ρυπαντικό φορτίο μιας μέσης χοιρομονάδας των 100 

χοιρομητέρων εκτιμάται ισοδύναμο με αστικά λύματα ενός οικι-

468 



σμού 1.500-3.000 κατοίκων (από άποψη ρυπαντικού φορτίου). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χοιρομητέρων στην περιοχή 

του Αμβρακικού (~8.800 χοιρομητέρες), βλέπουμε ότι το συνολι

κό ρυπαντικό φορτίο αντιστοιχεί σε πληθυσμό της τάξης των 200 

χιλιάδων κατοίκων. Επειδή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμή

σεις, σημαντικό τους μέρος άμεσα ή έμμεσα ρυπαίνει τον Αμβρα

κικό, γίνεται φανερό ότι τα χοιροστάσια της περιοχής αποτε

λούν τη σημαντικότερη πηγή ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών. 

(Με βάση τον αριθμό των χοιρομητέρων υπολογίζεται όγκος απο

βλήτων 550-600 μ3/ημέρα, με ρυπαντικό φορτίο 14.000 Kg B0D/ 

ημέρα). 

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων των χοιρο-

στασίων, έχουν παρουσιαστεί τα πιο κάτω προβλήματα: 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, οι εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού με αερόβια μέθοδο συνήθως δεν λειτουρ

γούν ή στην καλύτερη περίπτωση λειτουργούν πλημμελώς. Βασικός 

λόγος γι* αυτό είναι η λανθασμένη επιλογή συστήματος επεξερ

γασίας (αερόβιες δεξαμενές), που απαιτεί μεγάλα λειτουργικά 

έξοδα (κατανάλωση ενέργειας). Δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό 

μονάδες με αερόβιες δεξαμενές απορρίπτουν (σε άγνωστο χρόνο) 

ακατέργαστα απόβλητα απευθείας σε υδάτινους αποδέκτες. Το κί

νητρο για κάτι τέτοιο θα ήταν η μείωση κατανάλωσης ενέργειας. 

Η χρήση στεγανών βόθρων για μικρής δυναμικότητας μονά

δες που προτείνεται ως αποδεκτή από τα Τμήματα Υγιεινής και η 

επιφανειακή, στη συνέχεια, διάθεση τους στο έδαφος, δεν δημι

ουργεί πρόβλημα, όταν τα απόβλητα συμπληρώσουν τον πλήρη κύ

κλο βιοαποδόμησής τους και χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη έκταση 

για επιφανειακή διάθεση. Όμως στην πράξη, πέρα από τη διάθε

ση τους σε τυχαίες δόσεις στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον υπερ-
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κορεσμό και την αχρήστευση του, επειδή πολλές μονάδες λει

τουργούν με δυναμικότητα πολύ πάνω από αυτή που αναφέρεται 

στην άδεια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γεμίζει ο βόθρος και 

να απορρίπτονται τα απόβλητα πριν συμπληρώσουν τον κύκλο της 

βιοαποδόμησής τους. 

Όπου χρησιμοποιούνται απορροφητικοί βόθροι (πορώδες 

έδαφος, υψηλός υδροφόρος ορίζοντας), εκτός από πιθανά προβλή

ματα υπερχείλισης σε περιπτώσεις αυξημένων βροχοπτώσεων, προ

καλείται σημαντική ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

στο τελευταίο τμήμα του προς τον κόλπο, και ρύπανση των βό

ρειων ακτών και των λιμνοθαλασσών. 

Η χρήση ανοικτών αναερόβιων δεξαμενών (ή και λάκκων), 

στην πράξη, παρουσίασε έντονα προβλήματα υπερχείλισης τον 

χειμώνα, κατά κύριο λόγο από τα νερά της στέγης των κτιρίων 

και από υπερκείμενα σημεία της γύρω περιοχής. 

Με βάση τη σημερινή αντιμετώπιση του θέματος διαχείρι

σης των αποβλήτων, πιο έντονα προβλήματα ρύπανσης παρουσιά

ζουν οι μονάδες με μεγάλη δυναμικότητα, καθώς η λύση της επι

φανειακής διάθεσης στο έδαφος, μετά από παραμονή και αποικο-

δόμηση του φορτίου τους σε αναερόβιες δεξαμενές (λύση αποδε

κτή), δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω απαίτησης μεγάλου όγκου 

δεξαμενών και μεγάλης διαθέσιμης έκτασης για επιφανειακή διά

θεση. Για τον λόγο αυτό, ομάδα εργασίας του Υπουργείου Γεωρ

γίας που μελέτησε το θέμα, προτείνει στους αρμόδιους φορείς 

να δίνουν προτεραιότητα στην ίδρυση μικρομεσαίων μονάδων και 

σε αυτά τα πλαίσια το Νομαρχιακό Συμβούλιο Άρτας θεωρεί ως 

ανώτερο αποδεκτό μέγεθος τις 150 χοιρομητέρες. 

Για τη διάθεση των αποβλήτων των μονάδων με μεγάλη δυ

ναμικότητα, μέχρι σήμερα χρησιμοποιήθηκε κυρίως η αερόβια 
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επεξεργασία, που στην πράξη δημιούργησε προβλήματα είτε λόγω 

κακής συντήρησης, είτε, κυρίως, λόγω μεγάλου κόστους λειτουρ

γίας (κατανάλωση ενέργειας). Έτσι, επικρατεί η εντύπωση ότι 

τα συστήματα αερόβιας επεξεργασίας των αποβλήτων των χοιρο-

στασίων λειτουργούν πλημμελώς ή δεν λειτουργούν καθόλου και 

γίνεται παράνομη διάθεση των αποβλήτων απευθείας σε υδάτινους 

αποδέκτες. Για την πρόκριση κάποιου πιο κατάλληλου συστήματος 

επεξεργασίας, που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των μεγά

λων μονάδων, γίνεται προσπάθεια εφαρμογής στην πράξη της με

θόδου της αναερόβιας ζύμωσης για παραγωγή βιοαερίου. Η μέθο

δος αυτή έχει πολύ λιγότερα έξοδα λειτουργίας και έχει και 

ενεργειακό όφελος, γιατί το παραγόμενο βιοαέριο (καύσιμη ύλη) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Η μέθοδος 

αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μονάδες με μικρή δυνα

μικότητα, που όμως είναι πιο διστακτικές για ανάληψη τέτοιας 

επένδυσης. 

Το ερώτημα αν η περιοχή από περιβαλλοντική άποψη μπο

ρεί να θεωρηθεί κορεσμένη ή όχι σε χοιροτροφικές μονάδες, 

μπορεί να απαντηθεί μόνο αν υπάρξουν συστηματικές μετρήσεις 

της ποιότητας των επιφανειακών νερών, στα πλαίσια ενός προ

γράμματος μόνιμης παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Από τις 

μετρήσεις αυτές θα μπορεί να φανεί αν οι υδάτινοι αποδέκτες 

(κυρίως ο Λούρος), μπορούν να αποικοδομήσουν τη ρύπανση που 

δέχονται μέχρι να εκβάλουν στον Αμβρακικό. 

1.2.Α. Το πρόβλημα των οσμών 

ι 

Σημαντικός παράγοντας όχλησης από τα χοιροστάσια, 

ιδίως κατά τις θερμές ώρες, είναι οι παραγόμενες οσμές. Είναι 
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ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί κυρίως όσους κατοικούν σε μικρή 

ακτίνα από τις υπάρχουσες χοιροτροφικές μονάδες και γίνεται 

αισθητό, π.χ. στην περιοχή Γέφυρας Καλογήρου, ακόμα και από 

τους διερχόμενους. 

Οι προκαλούμενες οσμές προέρχονται περισσότερο από τα 

ίδια τα κτίρια των χοιροστασίων και λιγότερο από τις εγκατα

στάσεις των αποβλήτων τους. Αιτία είναι ο κακός αερισμός των 

κτιρίων, καθώς και ο μη συχνός καθαρισμός των αυλακιών που 

οδηγούν τα απόβλητα έξω από το κτίριο. 

Για το λόγο της όχλησης των κατοίκων, έχουν κατά και

ρούς καθοριστεί οι αποστάσεις των χοιροτροφικών μονάδων από 

τους οικισμούς με προεδρικά διατάγματα και επανακαθορίστηκαν 

πρόσφατα με τη νέα Υγειονομική Διάταξη που εξέδωσε το Υπουρ

γείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία 

με τα συναρμόδια Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. 

1.2.5. Θεσμικά-διοικητικά προβλήματα σχετικά με τα χοιροστά-

σια της περιοχής (υπάρχουσες μονάδες) 

Τα κυριότερα προβλήματα αυτού του είδους είναι: 

α. Αρκετές μονάδες έχουν άδεια ίδρυσης-λειτουργίας αλλά όχι 

διάθεσης αποβλήτων. 

β. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγήθηκαν στο πα

ρελθόν δεν αναφέρουν τον αριθμό των χοιρομητέρων. 

γ. Η δυναμικότητα των μονάδων είναι συνήθως μεγαλύτερη από 

αυτή που αναφέρει η άδεια. 

δ. Έχουν δοθεί δάνεια ανέγερσης εγκαταστάσεων χοιροστασίων 

από αναπτυξιακούς φορείς, χωρίς προηγούμενο έλεγχο του 

τρόπου διάθεσης των αποβλήτων. 

472 



ε. Με προεδρικά διατάγματα και με τη νέα υγειονομική διάτα

ξη ρυθμίζονται προδιαγραφές εγκατάστασης μονάδων. Πολλές 

μονάδες ήδη εγκαταστημένες αλλά χωρίς άδεια δεν μπορούν 

να αποκτήσουν άδεια, γιατί δεν πληρούν τις απαραίτητες 

αποστάσεις από οικισμούς ή από υδάτινους αποδέκτες. 

1.2.6. Ιστορικό αντιμετώπισης του προβλήματος 

Από τα Τμήματα Υγιεινής των νομών Άρτας και Πρέβεζας 

καταβάλλεται προσπάθεια για έλεγχο της τήρησης των υγειονομι

κών διατάξεων από τις διάφορες μονάδες, χωρίς πάντως να υπάρ

χει η ικανοποίηση ότι τηρούνται. Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση 

ότι τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού λειτουργούν πλημμελώς. 

Υπάρχει έντονο αίτημα των κατοίκων της περιοχής για σαφέστερο 

προσδιορισμό των υποχρεώσεων των μονάδων, ιδίως των παλαιών, 

ως προς τη διάθεση των αποβλήτων τους και για ενίσχυση του 

συστήματος παρακολούθησης και επιβολής υποχρεώσεων. Επισημαί

νεται η αδυναμία των Τμημάτων Υγιεινής για έλεγχο, λόγω έλ

λειψης εργαστηρίου για επιτόπιες αναλύσεις. 

Η πολιτική που έχει διαμορφωθεί σε νομαρχιακό επίπεδο 

σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών έχει ως εξής: 

Με παλιότερη απόφαση της (3210/13.7.1979), η νομαρχία 

Άρτας έχει καθορίσει ότι τα αρδευτικά κανάλια και οι τάφροι 

θα είναι αποδέκτες υδάτων κατάλληλων για κολύμβηση, δύο βαθ

μίδες δηλαδή πάνω από την πραγματική τους χρήση (άρδευση-

αλιεία). 

Με κοινή απόφαση των νομαρχιών Πρέβεζας-Ιωαννίνων (ΥΓ 

3413/9.10.1981), έχουν οριστεί τα νερά του Λούρου αποδέκτες 

αποβλήτων μόνο μετά από εκσυγχρονισμένο βιολογικό καθαρισμό 
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και δεν επιτρέπεται η διάθεση αποβλήτων σε καμιά νέα χερσαία 

εγκατάσταση ή επιχείρηση. 

Η νομαρχία Άρτας με το υπ' αριθμ. ΥΓ 5398/81 έγγραφο 

της προτείνει τη συστηματική μελέτη των υδάτινων αποδεκτών, 

πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για απαγόρευση διάθεσης απο

βλήτων σε αυτούς. 

Όσον αφορά τις ζωοτροφικές μονάδες, υπάρχει απόφαση 

του νομάρχη Πρέβεζας (ΥΓ 719/22.3.1982), με την οποία καθορί

ζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διάθεσης απο

βλήτων χοιροστασίων και βουστασίων σε παρακείμενους αγρούς ως 

λίπασμα. 

Το νομαρχιακό συμβούλιο Άρτας με την υπ' αριθμ. 7/ 

1984 απόφαση του συνιστά την αποθάρρυνση της δημιουργίας χοι-

ροτροφικών μονάδων μεγαλύτερων των 150 χοιρομητέρων, γιατί 

αυτές αποτελούν πρόβλημα για το περιβάλλον. Αντίθετα, συνιστά 

την υπαγωγή των μεσαίων μονάδων, με μέγεθος μέχρι 80 χοιρομη-

τέρες, στον ν. 1262/82 και προτείνει αντιμετώπιση του προβλή

ματος των 4 μεγάλων μονάδων του νομού Άρτας επί ειδικής βά

σεως. 

Σε κεντρικό επίπεδο, η νομοθεσία που διέπει την εγκα

τάσταση και λειτουργία των χοιροτροφικών μονάδων είναι η ακό

λουθη: 

1. Αναγκαστικός Νόμος 2520/40 "περί υγειονομικών διατά

ξεων" . 

2. Υγειονομικός Κανονισμός (βασικά άρθρα του: 39-"χοιροστά-

σια", 73-"περί σταυλισμού ζώων και συναφών επιχειρήσε

ων", 78-"χοιροτροφεία". 

3. Υγειονομική Διάταξη Εΐβ. 221/22.1.1965 "Περί διάθεσης 

λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων". 
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4. Απόφαση Γ1γ/7791/Υπ. Υγείας (Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) "Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρ

θρου 39 του Υγειονομικού Κανονισμού "περί χοιροτροφείου 

ή χοιροστασίου". 

5. Ν.Δ. 43/68 "Περί καθορισμού των κινήτρων δια την ανάπτυ

ξη Tr)Ç χοιροτροφίας". 

6. Απόφαση Υπουργείου Γεωργίας 223754/418/69 "Περί καθορι

σμού των όρων και προϋποθέσεων άς δέον όπως πληρώσιν αι 

εγκαταστάσεις των χοιροτροφικών μονάδων κατ* εφαρμογήν 

του 111 43/6β". 

7. ΥΔ. Γ1γ/22399/28.11.1970 "Περί σταυλισμού ζώων". 

8. Οι 349/64 και 208/74 γνωμοδοτήσεις του NIK, που αφορούν 

στον τρόπο νόμιμης ενέργειας των Αστυνομικών Αρχών για 

την απομάκρυνση ή κλείσιμο χοιροστασίων, βουστασίων κτλ. 

που λειτουργούν παράνομα και για την τύχη των ζώων που 

εκτρέφονται σε αυτά. 

9. ΥΔ ΓΙ/7862 Εγκ. 542/71 "Περί των αποστάσεων θαλάμων εκ

τροφής πτηνών και χοίρων". 

10. ΠΔ (ΦΕΚ 138/13.3.1981 τεύχος Δ') "περί καθορισμού των 

ορίων των προ της 16.8.1923 υφιστάμενων οικισμών ...". 

11. ΠΔ (ΦΕΚ 341/5.6.1984 τεύχος Δ') "Αποστάζεις για την 

ίδρυση και λειτουργία σταυλισμών ζώων". 

Για τη διερεύνηση του προβλήματος των χοιροτροφικών 

μονάδων συστήθηκε παλιότερα ομάδα εργασίας του Υπ. Γεωργίας, 

με συνεργασία των Υπ. Υγείας και Πρόνοιας και ΥΧΟΠ και άλλων 

αρμοδίων, που συνέταξε έκθεση (Σχετ. απόφαση 162715/6.7. 

1982), όπου γίνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέμα

τος, που συνοπτικά έχουν ως εξής: 

1. Συγκρότηση από τον οικείο νομάρχη περιστασιακής Επιτρο-

475 



πής από υπηρεσιακούς παράγοντες με συμμετοχή εκπροσώπου 

χοιροτρόφων χωρίς δικαίωμα ψήφου, με έργο τον χειρισμό 

σε επίπεδο νομού κάθε θέματος σχετικού με τη χωροθέτηση, 

εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχο των χοιροτροφικών μο

νάδων . 

2. Οργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση των νομαρχιακών υπηρε

σιών στη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

3. Άμεση εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για τη σωστή διαχείρι

ση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

4. Σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρε

σίες κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάθεση των χοιροτρο

φικών αποβλήτων. 

5. Συστηματικός έλεγχος σε επίπεδο νομού. 

6. Καταγραφή, χαρτογράφηση από το Υπ. Γεωργίας όλων των 

λειτουργούντων χοιροστασίων της χώρας και συγκέντρωση 

στατιστικών στοιχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων 

και τα προβλήματα που δημιουργούν. 

Πρόσφατα το Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα

λίσεων εξέδωσε Υγειονομική Διάταξη Α1β/8181/86, σε συνεργασία 

με τα συναρμόδια Υπουργεία, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 623/29.9.1986/τεύχος Β), "περί όρων 

ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων". 

Στην Υγειονομική Διάταξη επαναπροσδιορίζονται οι απο

στάσεις από οικισμούς, δρόμους, ποτάμια κτλ., δίνονται κατευ

θύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων και της στερεάς κό

πρου, και καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για 

τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφι

κών εγκαταστάσεων. Επίσης προβλέπεται να εναρμονιστούν με 

τους όρους της διάταξης και οι ήδη υπάρχουσες μονάδες. 

476 



Σε πρόσφατη σύσκεψη στο ΥΠΕΘΟ των κεντρικών φορέων 

(8.10.1986) με θέμα "η χοιροτροφία στον Αμβρακικό", εκφράστη

κε η άποψη ότι οι κεντρικοί φορείς δεν μπορούν να επέμβουν 

κατασταλτικά, όταν οι τοπικοί φορείς έχουν δώσει τις επιμέ

ρους άδειες και πληρούνται OL νόμιμες προϋποθέσεις Ιδρυσης 

μονάδων. Η μόνη αποτελεσματική μέθοδος θα ήταν να διαμορφώ

σουν οι τοπικοί φορείς συγκεκριμένη πολιτική σε νομαρχιακό 

επίπεδο για το πότε, και με ποιες προϋποθέσεις, θα χορηγού

νται οι άδειες. Για τον σκοπό αυτό τα υπουργεία θα πρέπει, 

μετά την έκδοση της νέας Υγειονομικής Διάταξης, να προωθήσουν 

με εγκυκλίους και σεμινάρια την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο 

της. 

Όσον αφορά τις ήδη λειτουργούσες μονάδες, στα πλαίσια 

της μελέτης που με χρηματοδότηση από ΕΟΚ, έχει αναθέσει το 

ΥΤΤΕΧΩΔΕ για τον Αμβρακικό Κόλπο: (Ανάπτυξη και Προστασία Πε

ριβάλλοντος, β* φάση), έχει εκπονηθεί συνοπτική τεχνικοοικο

νομική μελέτη για την επεξεργασία των αποβλήτων των χοιροστα-

σίων της περιοχής του Αμβρακικού (Νοέμβριος 1984). Η μελέτη 

αυτή προτείνει μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας και συλλογή 

των αποβλήτων με εκτεταμένο δίκτυο υπονόμων. Η κριτική για τη 

μελέτη αυτή ήταν, κυρίως, ότι μια τέτοια μεταφορά των αποβλή

των σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι ανέφικτη για 

την περιοχή. 

Επίσης, ο χοιροτροφικός συνεταιρισμός Άρτας-Πρέβεζας 

και ο αγροτοχοιροτροφικός συνεταιρισμός Άρτας-Φιλιππιάδας 

έχουν αποστείλει αίτημα προς την ΑΤΕ, για χρηματοδότηση μελέ

της διάθεσης των αποβλήτων των μονάδων τους από τους τόκους 

δανείων της KREDITANSTALT και το οποίο σύμφωνα με το υπ* 

αριθμ. 111/302/20.6.1986 έγγραφο της ΑΤΕ θα εξεταστεί ευνοϊκά 
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εφόσον είναι συγκεκριμένο και σαφές, όπως προβλέπουν οι σχε

τικές διαταγές της Τράπεζας. Ήδη στην ΑΤΕ έχουν φτάσει οι 

προσφορές τριών μελετητών, όπως προβλέπεται. 

Τέλος, το Υπ. Γεωργίας επιδοτεί κατά 60% μέχρι του πο

σού των 5 εκατ. δρχ. τη δαπάνη εγκατάστασης βιολογικού καθα

ρισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες. 

1.3. Βιομηχανικά απόβλητα 

Η ρυπαίνουσα βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρύτερη 

περιοχή του Αμβρακικού αφορά αποκλειστικά γεωργικές βιομηχα

νίες. Στη συνέχεια αναφέρονται οι θέσεις και η διάθεση των 

αποβλήτων των λειτουργουσών στην περιοχή γεωργικών βιομηχα

νιών (Ας σημειωθεί ότι δεν αναφέρονται βιομηχανικές μονάδες 

που δεν παράγουν απόβλητα, π.χ. Κλωστήρια Πρεβέζης, Εκκοκι-

στήριο Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών). 

Στον νομό Άρτας: 

1.3.1. KON-ΖΑΚ (Ζακόπουλου) 

Βρίσκεται στη θέση Σελλάδες και λειτουργεί από Δεκέμ

βριο μέχρι Μάιο σαν χυμοποιείο και τον υπόλοιπο χρόνο παράγει 

κομπόστες ροδάκινο-βερύκοκο. Έχει δυναμικότητα 200 τόν./ 

8ωρο. Χρησιμοποιεί για αποφλοίωση καυστικό νάτριο, με αποτέ

λεσμα τη δημιουργία αλκαλικών αποβλήτων. Τα απόβλητα της μο

νάδας τους μήνες Δεκέμβριο-Μάιο ανέρχονται σε ~250 μ3/ημέρα 

και καταλήγουν μετά από βιολογικό καθαρισμό στον Βωβό ποταμό. 

Για να της χορηγηθεί οριστική άδεια διάθεσης των απο-
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βλήτων από το Τμήμα Υγιεινής Άρτας, υποχρεώθηκε να εφοδια

στεί με δονητικό κόσκινο για εσχαρισμό και φιλτρόπρεσσα για 

την ξήρανση της παραγόμενης λάσπης. 

1.3.2. ΕΣΠΕΡΙΣ 

Είναι αποκλειστική μονάδα χυμοποίησης πορτοκαλιού και 

λειτουργεί εποχιακά από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο με δυναμικότητα 

100 τόν./8ωρο. Βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ. από τον δήμο Άρ

τας και διαθέτει ξηραντήριο που μετατρέπει τα υπολείμματα 

φλούδας από τη χυμοποίηση σε ζωοτροφές. Η ποσότητα των απο

βλήτων της είναι -100 μ3/ημέρα. 

Έχει εγκριθεί μελέτη για βιολογικό καθαρισμό των απο

βλήτων της και, για να της χορηγηθεί προσωρινή και οριστική 

άδεια διάθεσης των αποβλήτων από το Τμήμα Υγιεινής, πρέπει να 

ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. 

1.3.3. ΙΟΝ 

Βρίσκεται 4 χλμ. δυτικά του δήμου Άρτας και λειτουρ

γεί ως σοκολατοποιείο, εκτός από τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο 

που λειτουργεί ως μονάδα παραγωγής κομπόστας ροδάκινου-βερύ-

κοκου. Η μονάδα διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

με τελική διάθεση των αποβλήτων στον Άραχθο. Η ποσότητα των 

αποβλήτων (πλην φθινοπώρου) είναι ~100 μ3/ημέρα. 

Η μονάδα έχει οριστική άδεια διάθεσης των αποβλήτων 

της. 
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1.3.4. ΤΣΑΚΟΧΥΜ ΕΠΕ 

Βρίσκεται στην κοινότητα Συκιών και είναι μονάδα χυμο-

ποίησης πορτοκαλιού. Λειτουργεί από Νοέμβριο μέχρι Μάιο με 

όγκο αποβλήτων -100 μ3/ημέρα. Δεν διαθέτει εγκαταστάσεις βιο

λογικού καθαρισμού και τα απόβλητα μέσω 4 φρεατίων και 3 φίλ

τρων οδηγούνται σε επιφανειακά ύδατα του χείμαρρου Ζούτου, 

και μέσω αυτού στον Βωβό ποταμό. Η μονάδα διαθέτει σηπτικό 

βόθρο χωρητικότητας 125 μ3. 

Η μονάδα έχει παλιά οριστική άδεια για τη διάθεση των 

αποβλήτων της από το Τμήμα Υγιεινής Άρτας. 

1.3.5. ΒΑΚΧΟΣ ΕΠΕ (ΕΒΕΠ) 

Είναι μονάδα χυμοποίησης πορτοκαλιών-μήλων μικρής δυ

ναμικότητας έξω από τον δήμο Άρτας (δίπλα στη γέφυρα του 

Άραχθου) και τα απόβλητα της (πλην φθινοπώρου) είναι ~80 μ3/ 

ημέρα, τα οποία απορρίπτονται απευθείας στον Άραχθο, χωρίς 

επεξεργασία. 

Η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια διάθεσης των αποβλήτων 

της, γιατί δεν διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. 

Στον νομό Πρέβεζας: 

1.3.6. ΒΙΚΗ ΑΕ 

Βρίσκεται ανατολικά της Ν. Κερασούντος, στον οδικό 

άξονα Πρέβεζας-Άρτας. Είναι εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος 

(αλλαντοποιείο) και λειτουργεί σε ετήσια και όχι εποχιακή βά-
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ση. Διαθέτει μονάδα βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία 

των -150 μ3/ημέρα, αποβλήτων της, που στη συνέχεια διοχετεύο

νται στον Λούρο. 

Έχει άδεια διάθεσης των αποβλήτων της από το Τμήμα 

Υγιεινής Πρέβεζας. 

1.3.7. ΧΥΜΟΦΙΞ ΑΕ 

Βρίσκεται στη Γέφυρα Καλογήρου και λειτουργεί ως μονά

δα τοματοπολτού το φθινόπωρο και τον χειμώνα με απόβλητα -100 

μ3/ημέρα. Δεν διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλή

των της, που τα απορρίπτει απευθείας στον Λούρο ποταμό. 

Η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια διάθεσης των αποβλήτων 

της από το Τμήμα Υγιεινής. 

Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή του Αμβρακι

κού δεν υπάρχουν σημαντικές βιομηχανικές μονάδες. 

Άλλες μικρότερες γεωργικές μονάδες: 

1.3.8. Ελαιουργεία 

Στον νομό Άρτας υπάρχουν 12 ελαιοτριβεία (3 φυγοκε

ντρικά και 9 κλασικού τύπου) στις περιοχές Κομπότι, Λιμίνη, 

Γραμμενίτσα, Πέτα, Βλαχέρνα, Μενίδι, Μεγάρχη και τρία συσκευ-

αστήρια ελιών σε Κομπότι, Συκιές και Πέτα. 

Στον νομό Πρέβεζας υπάρχουν 8 ελαιοτριβεία (στην πε

ριοχή του Αμβρακικού) στις περιοχές Μυρσίνης, Λούρου, Ωρωπού, 

Μιχαλιτσίου, Καστροσυκιάς και Πρέβεζας (3 φυγοκεντρικά και 5 

κλασικού τύπου). Επίσης λειτουργεί ένα συσκευαστήριο ελιών 
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και ένα πυρηνελαιουργείο-σαπωνοποιείο στην Πρέβεζα (Στον νομό 

Πρέβεζας υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ελαιουργικών μονάδων 

στην περιοχή Αγιάς-Πάργας και Βράχου Λυγιάς-Λούτσας, που όμως 

δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή του Αμβρακικού). 

Στον νότιο Αμβρακικό υπάρχουν 6 μονάδες ελαιουργικές 

δυναμικότητας -6 τόν. ελαιοκάρπου/ημέρα. 

Απόβλητα ελαιουργείων: 

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων είναι από τα πιο βεβαρυ-

μένα βιομηχανικά απόβλητα (BOD
5
 = 30.000-80.000 mg/lt). Λόγω 

της ιδιάζουσας χημικής τους σύστασης προκαλούν πολλά και δυ

σεπίλυτα προβλήματα στο περιβάλλον. Αναφέρεται ότι δεν υπάρ

χει μέχρι σήμερα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, κα

μιά οικονομικά πρόσφορη μέθοδος για την κατεργασία των απο

βλήτων αυτών (κατσίγαρος). Για την αντιμετώπιση τους, από το 

εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας της Ανωτάτης Γεωπονικής 

Σχολής Αθηνών προτείνεται προς τους υπευθύνους των ελαιοτρι

βείων: 

i. Με κάθε τρόπο να αποφεύγεται η άμεση απόρριψη του 

κατσίγαρου στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κλει

στούς κόλπους, όπως επίσης σε λίμνες ή ποτάμια. 

ii. Εκεί όπου ο τύπος του ελαιοτριβείου το επιτρέπει, 

συνιστάται τα πυκνά υγρά απόβλητα του ελαιοδιαχωριστήρα να 

μην αναμιγνύονται με το νερό της φυγοκέντρου ή τα άλλα νερά 

πλύσης. 0 "πυκνός κατσίγαρος" δεν πρέπει να απορρίπτεται ανε

ξέλεγκτα στο περιβάλλον, αλλά να αποθηκεύεται σε δεξαμενές 

και στη συνέχεια να διατίθεται επιφανειακά στο έδαφος. 

Πάντως, ο μικρός σχετικά όγκος των αποβλήτων των ελαι

οτριβείων (-25 μ3/ημέρα) και η εποχιακή λειτουργία τους κατά 
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τους μήνες Οκτώβριο-Ιανουάριο οδηγεί, στο συμπέρασμα ότι τα 

απόβλητα των ελαιοτριβείων δεν συμβάλλουν σημαντικά στον βαθ

μό ρύπανσης της περιοχής. 

1.3.9. Γαλακτοκομικές μονάδες 

Στον νομό Άρτας υπάρχουν 20 περίπου τυροκομεία κατα

νεμημένα ως εξής: τρία στο Πολύδροσο, δυο στην Ανέζα, δυο στη 

Ράχη και από ένα στους οικισμούς Ψαθοτόπι, Καλόβατο, Καμπή, 

Άγιο Σπυρίδωνα, Γαβριά, Βίγλα, Κορφοβούνι, Σελλάδες, Καλα

μιά, Χανόπουλο, Στρογγυλή, Κωστακιοί, Άρτα και Αμπέλια Αμμό-

τοπου. Τα μεγαλύτερα, δυναμικότητας 500-600 τόν. γάλα/έτος 

βρίσκονται στις Σελλάδες και στην Ανέζα. Η συνολική δυναμικό

τητα των τυροκομικών μονάδων του νομού Άρτας είναι περίπου 

7.800 τόν. γάλα/έτος. 

Στον νομό Πρέβεζας, στην περιοχή του Αμβρακικού, λει

τουργούν 5 τυροκομεία στις θέσεις Φιλιππιάδα, Πέτρα, Ν. Σινώ

πη και Κανάλι. 

Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή του Αμβρακι

κού, λειτουργούν 8 τυροκομεία στις θέσεις Βόνιτσα, Παλιάμπε

λα, Αμφιλοχία, Λουτράκι, Κρίκελος και Σαρδίνια. 

Τα απόβλητα των τυροκομείων περιέχουν ποσότητες γάλα

τος από τα πλυσίματα των βυτίων και των δεξαμενών, κομμάτια 

τυριά και όλα τα παραπροϊόντα της παραγωγής, βουτυρόγαλα, 

αφρόγαλα και κυρίως τυρόγαλα. Το τυρόγαλα είναι και ο κύριος 

ρυπαντικός παράγοντας σε όλες τις τυροκομικές μονάδες (Η βι

βλιογραφία δίνει μέση τιμή παραγωγής 90,5 Kg τυρόγαλα από κά

θε 100 Kg γάλατος προς τυροκόμιση). Το ρυπαντικό φορτίο για 

τα τυρόγαλα είναι περίπου 30.000-60.000 mg/lt B0D
5
 με ΡΗ πε-
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Ο όγκος των αποβλήτων όλων των τυροκομείων της περιο

χής του Αμβρακικού είναι (με βάση τις τιμές της βιβλιογραφί

ας) -90 μ3/ημέρα. Επομένως η σχετική συμμετοχή στη ρύπανση 

των αποδεκτών είναι μικρή. Παρ' όλα αυτά για τις μεγάλες τυ

ροκομικές μονάδες (δυναμικότητας 500 τόν. γάλα/έτος και πάνω) 

θα έπρεπε να ληφθεί πρόνοια, ώστε να μην απορρίπτουν απευθεί

ας τα απόβλητα τους στους υδάτινους αποδέκτες. 

1.3.10. Σφαγεία 

Στην περιοχή του Αμβρακικού λειτουργούν σφαγεία στην 

Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Φιλιππιάδα και στον Λούρο, καθώς και 

ένα πτηνοσφαγείο στη Γαβριά Άρτας. 

Το δημοτικό σφαγείο Άρτας δημιουργεί και το σημαντι

κότερο πρόβλημα, αφού βρίσκεται μέσα στην πόλη και είναι ανα

χρονιστικό (από το 1928) χωρίς εγκαταστάσεις βιολογικού καθα

ρισμού, με απόρριψη των αποβλήτων μέσω αυλακιού στον Άραχθο. 

Για την αναμόρφωση του σφαγείου αυτού και για την κάλυψη των 

αναγκών της ευρύτερης περιοχής, έχει αποφασιστεί από το Υπ. 

Γεωργίας η δημιουργία βιομηχανικού σφαγείου (προϋπολογισμού 

1.134 εκατ. δρχ.) στην Άρτα (έργο που αναφέρεται στην Προ

γραμματική Σύμβαση). Στα πλαίσια όμως της αναθεώρησης των 

βιομηχανικών σφαγείων σε επίπεδο χώρας, πιθανολογείται ότι θα 

ματαιωθεί η δημιουργία βιομηχανικού σφαγείου στην Άρτα. Αντί 

αυτού οι τοπικές αρχές προτείνουν τη δημιουργία σύγχρονου δη

μοτικού σφαγείου με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των 

αποβλήτων. 

Τα σφαγεία Φιλιππιάδας και Λούρου απορρίπτουν τα από-
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βλητά τους χωρίς επεξεργασία στον Λούρο, χωρίς άδεια από την 

αρμόδια υπηρεσία υγιεινής. Επίσης τα νέα σφαγεία της Πρέβε

ζας, στον Αγ. Θωμά, δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού (Ύπαρξη μόνο βόθρου). 

Το πτηνοσφαγείο του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Γα-

βριάς διαθέτει εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και απορρί

πτει τα απόβλητα του σε παρακείμενη τάφρο (περιμένει χορήγηση 

άδειας από το Τμήμα Υγιεινής Άρτας). 

Για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών 

από τα σφαγεία, πρέπει να υποχρεωθούν σε κατασκευή εγκαταστά

σεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Τα λύματα του νέου σφα

γείου Άρτας (βιομηχανικού ή δημοτικού) θα μπορούσαν να επε

ξεργάζονται από κοινού με τα λύματα της πόλης στις εγκαταστά

σεις καθαρισμού που πρόκειται να δημιουργηθούν. 

1.3.11. Εγκαταστάσεις (δεξαμενές) πετρελαιοειδών 

Στην περιοχή της Αμφιλοχίας υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις 

πετρελαιοειδών: 

SHELL: Αποθήκευση υγρών καυσίμων (θέση Λαφολάγγαδο, στο 

2° χλμ. της οδού Αμφιλοχίας-Βόνιτσας). Χωρητικότητα 

7.300 μ3. Ιπποδύναμη 33 HP. 

Μαμιδάκης: Αποθήκευση υγρών καυσίμων (στο 4° χλμ. οδού 

Αμφιλοχίας-Βόνιτσας). Χωρητικότητα 3.000 μ3. Ιπποδύναμη 

62,3 HP. 

Οι πιο πάνω εγκαταστάσεις προκαλούν ρύπανση στον κόλπο 

κατά την έκπλυση των δεξαμενών και σε πιθανές διαρροές. Από 

το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας έχει ληφθεί απόφαση 

που προβλέπει την απομάκρυνση τους και πρόκειται να εκδοθεί 
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σχετική Υπουργική απόφαση με προθεσμία απομάκρυνσης μιας 

3ετίας. 

Στην περιοχή της Πρέβεζας υπάρχουν δυο εγκαταστάσεις 

υγραερίων, στο Βαθύ (Πετρογκάζ) και στον Αγ. Θωμά (Πετρολί-

να), που όμως δεν δημιουργούν υγρά απόβλητα. 

1.3.12. Νεροτριβές ρούχων 

Στην περιοχή του Αμβρακικού υπάρχουν δυο νεροτριβές 

ρούχων στις θέσεις Αγ. Γεώργιος Φιλιππιάδας και Καμπή. Στις 

νεροτριβές, ανεξέλεγκτες ποσότητες απορρυπαντικών αλλά και 

διάφορων ρύπων διοχετεύονται απευθείας στους υδάτινους αποδέ

κτες. 

1.3.13. Το θέμα των BITTE (Βιομηχανικές Περιοχές) 

Στην περιοχή του Αμβρακικού πρόκειται να λειτουργήσει 

μια ΒΙΠΕ στην Πρέβεζα και προτείνεται να δημιουργηθεί μια 

δεύτερη στην Άρτα. 

Η BITTE Πρέβεζας έχει χωροθετηθεί στη θέση Βοϊδολίβαδο 

κοντά στην κοινότητα Μύτικα. Τα έργα υποδομής έχουν καθυστε

ρήσει σημαντικά λόγω διαφωνίας που υπήρχε σχετικά με τον αγω

γό αποστράγγισης ομβρίων υδάτων προς το Ιόνιο (πρόβλημα απαλ

λοτριώσεων), πρόβλημα που έχει πλέον τυπικά ξεπεραστεί. Η 

εγκατάσταση όμως βιομηχανιών στην περιοχή δεν είναι εύκολη 

λόγω διαφωνίας ΔΕΗ-ΕΤΒΑ για τη χρηματοδότηση υποσταθμού της 

ΑΕΗ για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της BITTE. 

Η διαφωνία γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστεί από ομάδα 

εργασίας, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΔΕΗ, της ΕΤΒΑ και 
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Τα απόβλητα της ΒΙΠΕ Πρέβεζας υπάρχει μία πρόταση να 

επεξεργάζονται σε κοινό σύστημα επεξεργασίας μαζί με τα λύμα

τα της πόλης και να καταλήγουν στο Ιόνιο. Επειδή όμως ο ρυθ

μός ανάπτυξης της BITTE είναι αργός λόγω διαφόρων προβλημάτων, 

και θέμα αποβλήτων δεν έχει προκύψει ακόμη, ίσως το θέμα της 

διαχείρισης των αστικών λυμάτων της Πρέβεζας να πρέπει να αυ

τονομηθεί . 

Στις εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων της BITTE Άρ

τας θα μπορούσαν να επεξεργαστούν και σημαντικοί όγκοι των 

αποβλήτων των χοιροστασίων της περιοχής Καμπής-Φιλιππιάδας 

μετά από μια πρώτη επεξεργασία. 

I.A. Πηγές μη σημειακής μορφής - Γεωργικά απόβλητα 

Ως πηγές μη σημειακής μορφής μπορούν να θεωρηθούν οι 

άτυπες αποθέσεις απορριμμάτων των κοινοτήτων που δεν διαθέ

τουν απορριμματοφόρα οχήματα, των οικισμών παραθεριστικών κα

τοικιών, αλλά κυρίως των γεωργικών αποβλήτων από τις καλλιέρ

γειες, που περιλαμβάνουν κυρίως υπολείμματα λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. 

1.4.1. Λιπάσματα 

Στην πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας υπάρχουν εντατικές δεν-

δροκαλλιέργειες και καλλιέργειες σιτηρών, αραβόσιτου, λαχανι

κών κτλ. σε μεγάλο βαθμό αρδευόμενες. Η εφαρμοζόμενη δόση λι

πασμάτων στις καλλιέργειες, στις πιο πολλές περιπτώσεις, θεω

ρείται υψηλή. 
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Η μεγάλη χρήση λιπασμάτων από περιβαλλοντική άποψη 

έχει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί τα θρεπτικά συστατικά από 

τα λιπάσματα ρέουν μέσω των αποστραγγιστικών τάφρων προς τον 

Αμβρακικό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της βιολογι

κής παραγωγής (φαινόμενο ευτροφισμού). Συγκεκριμένα οι ζημιές 

στο περιβάλλον από τα χημικά λιπάσματα προκαλούνται από τα 

υπολείμματα τους στο χωράφι. Από αυτά ένα μέρος πολύ μικρό 

εξαερώνεται και χάνεται στην ατμόσφαιρα, ένα άλλο δεσμεύεται 

και συσσωρεύεται στο έδαφος και ένα τρίτο μέρος, το πιο σημα

ντικό από περιβαλλοντική άποψη, παρασύρεται με τις βροχές, τα 

νερά άρδευσης κτλ. και καταλήγει στα υπόγεια και επιφανειακά 

νερά με αποτέλεσμα αύξηση των θρεπτικών συστατικών (Ρ,Ν). 

Για την αποφυγή ή τουλάχιστον τον περιορισμό των κιν

δύνων που δημιουργούνται για το περιβάλλον από τη χρησιμοποί

ηση υπερβολικών ποσοτήτων λιπασμάτων, πρόσφατο έγγραφο του 

Υπ. Γεωργίας (Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος) προς τις 

Νομαρχίες και τις Διευθύνσεις Γεωργίας των νομών Άρτας, Πρέ

βεζας και Αιτωλοακαρνανίας (379991/1-8-1986) αναφέρει ότι θα 

πρέπει να ενημερωθούν οι γεωργοί ότι: 

α. Θα πρέπει να πάψει να επικρατεί η λαθεμένη εντύπωση 

ότι όσο περισσότερο λίπασμα ρίξουν στο χωράφι, τόσο μεγαλύτε

ρη παραγωγή θα έχουν. Από ένα σημείο και πέρα, κάθε κιλό λί

πασμα που πέφτει στο έδαφος, ζημιώνει το περιβάλλον, την 

υγεία και την τσέπη του γεωργού. 

β. Κάθε χωράφι έχει τις δικές του απαιτήσεις σε λιπά

σματα. Μπορεί π.χ. τα καλιούχα που ρίχνει κάποιος στο χωράφι 

του, όχι μόνο να μην χρειάζονται, αλλά και να δημιουργούν 

πρόβλημα τόσο στην απόδοση της καλλιέργειας όσο και στο περι

βάλλον. 
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γ. ECvai δεδομένο ότι η περιεκτικότητα των ελληνικών 

εδαφών σε φωσφόρο (Ρ) κρίνεται ικανοποιητική· έτσι η χρήση 

φωσφορούχων λιπασμάτων πρέπει να περιορίζεται στις απόλυτα 

αναγκαίες ποσότητες. Επίσης είναι απαραίτητη η άμεση ενσωμά

τωση των φωσφορούχων στο έδαφος, γιατί όταν ρίχνονται επιφα

νειακά δεσμεύονται και αφενός δεν αξιοποιούνται από τα καλ

λιεργούμενα φυτά, αφετέρου δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλή

ματα. 

δ. Δεδομένου ότι το 70-90% του αζώτου ξεπλένεται από 

το έδαφος την εποχή που δεν υπάρχει πάνω σε αυτό βλάστηση, οι 

καλλιεργητές πρέπει να φροντίζουν, ώστε το φθινόπωρο, που αρ

χίζουν οι βροχές, να υπάρχει στο χωράφι όσο το δυνατό λιγότε

ρο αχρησιμοποίητο άζωτο. 

ε. Σε αμμώδη εδάφη τα αζωτούχα λιπάσματα ρίχνονται σε 

πολλές μικρές δόσεις, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών, για 

να αποφεύγονται οι απώλειες και η ρύπανση των νερών από την 

έκπλυση και τη διήθηση τους. 

στ. Η χρήση μικτών λιπασμάτων να γίνεται με "τσιγγου

νιά" και εκεί όπου είναι απόλυτα αναγκαία. Πολλές φορές ένα ή 

περισσότερα στοιχεία από ένα τέτοιο λίπασμα μπορεί να μην 

χρειάζεται στην καλλιέργεια με αποτέλεσμα οικονομική και πε

ριβαλλοντική ζημιά. 

Έχει εκφραστεί η άποψη, ότι η φόρτιση των υδάτινων 

αποδεκτών από τα υπολείμματα των λιπασμάτων αντισταθμίζει την 

κατακράτηση φερτών υλών από τη λειτουργία των φραγμάτων της 

ΔΕΗ στον Λούρο και τον Άραχθο. Για να απαντηθεί βάσιμα ένα 

τέτοιο ερώτημα, θα έπρεπε να υπάρξουν μετρήσεις για την περι

εκτικότητα των ποταμών Λούρου και Άραχθου σε θρεπτικά συστα

τικά (Ρ και Ν) κοντά στις εκβολές τους. Πάντως, οπτική εκτί-
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μηση των νερών του ποταμού Λούρου κατά τους θερινούς μήνες 

δείχνει ότι τα επίπεδα ευτροφισμού είναι σχετικά υψηλά, που 

σημαίνει ότι η φόρτιση του σε θρεπτικά συστατικά είναι μεγα

λύτερη από το κανονικό. 

1.4.2. Φυτοφάρμακα 

Το πρόβλημα που προκαλείται από τα φυτοφάρμακα στους 

υδάτινους αποδέκτες οφείλεται στη δραστική ουσία τους, όταν 

αυτή έρθει σε επαφή με τους αποδέκτες λίγο χρόνο μετά τη χρή

ση τους. Επίσης πρόβλημα δημιουργούν τα άδεια μπουκάλια, κου

τιά κτλ. από φυτοφάρμακα που ρίχνονται απερίσκεπτα σε επιφα

νειακά νερά. Τα σύγχρονα φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα θεω

ρούνται αυτοδιασπώμενα ή υδρολυόμενα μέσα σε λίγες ημέρες από 

την εφαρμογή τους και έτσι, θεωρητικά, ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος ρύπανσης των νερών, εφόσον δεν έρθουν σε άμεση επα

φή. Στοιχεία μετρήσεων στους υδάτινους αποδέκτες για την 

εκτίμηση της επίδρασης των φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων 

δεν υπάρχουν. 

Πάντως, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας συ

στήνει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των γεωτεχνικών επι

στημόνων και όσες αναγράφονται στα μέσα συσκευασίας, να απο

φεύγονται οι άσκοπες και υπερβολικές δόσεις και να μην ρίχνο

νται τα άδεια κουτιά, μπουκάλια κτλ. σε δεξαμενές, λίμνες, 

ποτάμια κτλ. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει 

όλη την Ελλάδα, σκοπεύει να δημιουργήσει στα Γιάννενα ένα κέ

ντρο έρευνας και πληροφόρησης για τη χρήση λιπασμάτων και φυ

τοφαρμάκων, το οποίο θα μπορεί να παρέχει χρήσιμη επιστημονι-
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κή πληροφόρηση και ενημέρωση για την ορθολογικότερη χρήση των 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ανάλογα με τις ανάγκες των εδαφών 

και την καλλιέργεια αλλά και την προκαλούμενη ζημιά στο περι

βάλλον. (Πρόγραμμα ίδρυσης 8 Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωρ-

\ακών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων). 

Τέλος, η δημιουργία του TEI Άρτας από την περίοδο 

1986/1987 με εξειδίκευση στην τεχνολογία φυτικών και ζωικών 

προϊόντων ανοίγει νέες προοπτικές στη μελέτη και αντιμετώπιση 

του προβλήματος της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

1.5. Σημερινή κατάσταση υδάτινων αποδεκτών 

Αρχικά επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφα

λή συμπεράσματα για την ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών της 

περιοχής του Αμβρακικού. Οι σποραδικές μετρήσεις που κατά 

καιρούς έγιναν μπορούν να αποτελέσουν μόνον ενδείξεις, γιατί 

δεν έγιναν σε συστηματική βάση, δεδομένης της μεταβλητότητας 

των τιμών ρύπανσης και με τον χρόνο αλλά και με τη μεταβολή 

της ροής των ποταμών. 

Με βάση αυτές τις μετρήσεις αλλά και τις μέχρι τώρα 

εκτιμήσεις για τα επίπεδα ρύπανσης των ποταμών-καναλιών και 

του κόλπου, προκύπτει η πιο κάτω εικόνα. 

1.5.1. Ποτάμια 

Λούρος: 

Οι ελάχιστες μετρήσεις που έχουν γίνει για την εκτίμη

ση της ρύπανσης του ποταμού αυτού, δείχνουν ότι τα επίπεδα 

ρύπανσης είναι χαμηλά. Μια οπτική όμως εκτίμηση των νερών του 
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κατά τους θερινούς μήνες (χαμηλή στάθμη νερού), δείχνει σημά

δια αρχής ευτροφισμού. 

Η Διεύθυνση Γεωργοτεχνικών Μελετών και Προγραμματισμού 

Εγγείων Βελτιώσεων του Υπ. Γεωργίας διενεργεί συστηματικά με

τρήσεις στον Λούρο για παραμέτρους που ενδιαφέρουν τις αρδεύ

σεις (σκληρότητα, διάφορα άλατα κτλ.). Οι μετρήσεις διαλυμέ

νου οξυγόνου που ταυτόχρονα γίνονται δεν μπορούν να θεωρηθούν 

αξιόπιστες, αφού η ανάλυση των δειγμάτων δεν γίνεται επιτό

που. 

Πάντως ο Λούρος σε σχέση με τον Άραχθο δέχεται σημα

ντικότερο όγκο αποβλήτων (άμεσα ή έμμεσα), κυρίως από τα χοι-

ροστάσια της περιοχής, και το ερώτημα είναι αν, στην πορεία 

του μέχρι τον Αμβρακικό, έχει τη δυνατότητα να αυτοκαθαριστεί 

και να μην δημιουργήσει πρόβλημα ρύπανσης στον κόλπο. 

Άραχθος: 

0 Άραχθος φαίνεται να εμφανίζει τα μικρότερα προβλή

ματα ρύπανσης από τα ποτάμια της περιοχής. Βέβαια δέχεται 

απόβλητα βιομηχανιών (γεωργικών κυρίως) της περιοχής και ορι

σμένες φορές χωρίς επεξεργασία (π.χ. ΒΑΚΧΟΣ ΕΠΕ). Λίγες όμως 

χοιροτροφικές μονάδες διοχετεύουν τα απόβλητα τους σε αυτόν. 

Για τα νερά του Άραχθου πιθανόν να αληθεύει η άποψη, ότι τα 

γεωργικά απόβλητα με τα υπολείμματα των λιπασμάτων αντικαθι

στούν την κατακράτηση φερτών υλών από το φράγμα του Πουρνα

ριού. Πάντως κάτι τέτοιο δεν έχει διερευνηθεί επιστημονικά. 

Βωβός: 

0 μικρός αυτός ποταμός, με πολύ λίγο νερό κατά τη θε

ρινή περίοδο εμφανίζει (σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις) 
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τα μεγαλύτερα επίπεδα ρύπανσης. Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ 

για τον νομό Άρτας, κατά τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο, ο Βωβός 

παρουσιάζει εικόνα αγωγού αποβλήτων. 

Πλην των ποταμών, που αναφέρθηκαν, υπάρχουν κυρίως στο 

βόρειο τμήμα του κόλπου αποστραγγιστικά KOL αρδευτικά κανάλια 

που είναι επίσης αποδέκτες ρύπανσης από απόβλητα χοιροτροφεί

ων, υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αλλά και οικιακών 

λυμάτων και που εμφανίζουν σημάδια ευτροφισμού (ένδειξη αυξη

μένης ρύπανσης). 

1.5.2. Κόλπος 

Το τμήμα του κόλπου που επηρεάζεται άμεσα από τις δρα

στηριότητες της περιοχής είναι κυρίως το βόρειο, όπου και εκ-

βάλλουν τα ποτάμια και τα αρδευτικά-αποστραγγιστικά κανάλια. 

Στο τμήμα αυτό βρίσκονται και τα κυριότερα αλίπεδα (ιχθυοτρο

φεία) καθώς και τα οικοσυστήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που 

πρέπει να προστατευθούν. 

Στο νότιο τμήμα του κόλπου οι κυριότερες επιδράσεις 

ρύπανσης προέρχονται από τα αστικά λύματα και τα γεωργικά 

απόβλητα. 

Από τα ανεπαρκή (όπως αναφέρθηκε) στοιχεία για μετρή

σεις και αναλύσεις των φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτη

ριστικών του κόλπου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε μικρά βά

θη (< 5 μ.) τα νερά είναι καλά αναμιγμένα με περιεκτικότητα 

σε οξυγόνο από 4,5-9 mg/1 και θερμοκρασία 10-28° C εκτός των 

εκβολών του Λούρου. 

Μετρήσεις του εργαστηρίου Ζωολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1980), του Thomas - Schmiegelt (1981) και του ΙΩΚΑΕ 

493 



(1977) έχουν διαπιστώσει στρωμάτωση των νερών σε βάθη μεγαλύ

τερα των 5 μ., με μεταβολή της θερμοκρασίας, της αλατότητας 

αλλά και του διαλυμένου Ο2 με το βάθος. 

Μια πιο πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του κόλπου θα 

δώσει η ωκεανογραφική μελέτη, που έχει ήδη ανατεθεί στο ΕΚΘΕ 

και θα έχει διάρκεια τριών ετών. 

Η ανάπτυξη της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας στον κόλπο 

θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια ρύπανση του πυθμένα (αύξηση των 

θρεπτικών συστατικών, εξάντληση του διαλυμένου οξυγόνου). Για 

την αντιμετώπιση του προτείνεται η περιοδική ανατάραξη των 

νερών του πυθμένα. Επίσης η αυξημένη παραγωγή οστράκων σε 

σχεδίες ή δίχτυα θα μπορούσε να αποτελέσει ασφαλιστική δι

κλείδα για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος. 
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2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

2.1. Συνοπτική κατάταξη ρυπαντικών φορτΟων 

Με βάση την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης προκύ

πτει η ακόλουθη κατάταξη των πηγών ρύπανσης (κατά ενότητα) 

κατά σειρά συμμετοχής τους από άποψη ρυπαντικού φορτίου: 

Όγκος Ρυπαντικό φορτίο 

Απόβλητα χοιρο-
στασίων (και 
ελαιουργείων) 

Βοθρολύματα-
απορροές βό
θρων 

Αστικά λύματα 

Πρέβεζας 

Βιομηχανικά 

απόβλητα 

550-600 m3/ημέρα ΙΑ.000 Kg B0D
5
/ημέρα 

6000 m3/ημέρα 

2.000 m3/ημέρα 

750 m3/ημέρα 

750 Kg Β0Ό
5
/ημέρα 

500 Kg B0D
5
/ημέρα 

190 Kg B0D
5
/ημέρα 

Για τον έλεγχο και τον περιορισμό της ρύπανσης από τη 

μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης απορρέουν οι πιο κάτω προτά

σεις: 

2.2. Έλεγχος κατάστασης αποδεκτών 

Για τον έλεγχο KOL την ποιοτική παρακολούθηση των υδά-
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τίνων αποδεκτών και του Αμβρακικού Κόλπου από την άποψη της 

ρύπανσης, επείγει να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό ένα κέ

ντρο παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος του Αμ

βρακικού στην Πρέβεζα. Η μελέτη για τη δημιουργία του κέντρου 

αυτού ήδη ολοκληρώνεται από το ΥΠΕΧΩΑΕ (β' φάση μελέτης Παπα-

γιάννη), και από το ΚΕΠΕ (Ομάδα Αμβρακικού) έχει συνταχθεί 

έκθεση-πρόταση άμεσης εφαρμογής με βάση τον υπάρχοντα εργα

στηριακό εξοπλισμό. 

Με βάση τις πιο πάνω μελέτες, και σε συνεργασία με 

τους συναρμόδιους φορείς, το ΥΠΕΧΩΔΕ θα ήταν σκόπιμο να ανα

λάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για τη δημιουργία και 

λειτουργία του κέντρου-συστήματος παρακολούθησης για την πε

ριοχή του Αμβρακικού. 

Οι συστηματικές μετρήσεις του κέντρου αυτού (monitor

ing) θα μπορέσουν να δώσουν την ακριβή εικόνα της ποιοτικής 

κατάστασης των αποδεκτών, που θα δείξει την ανάγκη ή μη λή

ψης άμεσων αυστηρών μέτρων προστασίας τους. 

2.3. Αστικά λύματα 

Μετά από σύσταση των ΔΕΥΑ Άρτας και Πρέβεζας και την 

ολοκλήρωση των οριστικών μελετών για τα δίκτυα αποχέτευσης 

και τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των δύο πόλεων, 

πρέπει άμεσα να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από το ΠΔΕ 

(σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των ΔΕΥΑ) τα 

έργα: 

Αποχέτευση ομβρίων-ακαθάρτων-Βιολογικός καθαρισμός 

Άρτας, προϋπολογισμού 1.240 εκατ. δρχ. 

Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Πρέβεζας (μαζί με 
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απόβλητα ΒΙΠΕ), προϋπολογισμού 570 εκατ. δρχ. 

Επίσης να συνεχιστεί με γρηγορότερο ρυθμό η εκτέλεση 

των αποχετεύσεων και βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Αμφι

λοχίας και Βόνιτσας και να αρχίσουν έργα αποχέτευσης και βιο

λογικού καθαρισμού για τους οικισμούς Μενίδι, Φιλιππιάδα και 

Λούρο (Από τα Περιφερειακά ΤΤΑΕ). 

Για όσα έργα δεν έχει προχωρήσει η εκτέλεση τους σε 

αμετάκλητο βαθμό, ίσως είναι σκόπιμο να ελεγχθεί η προτεινό

μενη ή εφαρμοζόμενη λύση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ, Διεύθυνση 

Γ3Μ3, στα πλαίσια της μελέτης που είναι υπό ανάθεση με αντι

κείμενο την "επισήμανση προβλημάτων διάθεσης λυμάτων και απο

βλήτων της περιοχής του Αμβρακικού" (άρθρο 5§9 της Προγραμμα

τικής Σύμβασης). 

Στα πλαίσια της ίδιας μελέτης, θα μπορούσε παραπέρα να 

διερευνηθεί η σκοπιμότητα κατασκευής συστήματος αποχέτευσης 

με βιολογικό καθαρισμό για τις ακόλουθες ομάδες κοινοτήτων 

που παρουσιάζουν πρόβλημα: 

Ανέζας, Βίγλας, Πολύδροσου, Καλογερικού, Μύτικα, Απόμε

ρου και Ψαθοτοπίου. 

Ν. Κερασούντος, Πέτρας, Ν. Σαμψούντας, Ωρωπού, Πολύβρυ-

σου, Ν. Σινώπης, Φλάμπουρων και Μιχαλιτσίου. 

Των οικισμών του Βάλτου Αμφιλοχίας, με κοινό καθαρισμό 

λυμάτων με την Αμφιλοχία. 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω έργων προτείνεται να 

δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό σύνδεσμοι κοινοτήτων. 

2.4. Απορρίμματα 

Η σημερινή αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης των 
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απορριμμάτων δεν είναι η επιθυμητή. Η συλλογή τους στα κέντρα 

των νομών γίνεται με το μάζεμα των πλαστικών σάκων σε απορ

ριμματοφόρα οχήματα. Στις κοινότητες με υπολογίσιμο μέγεθος 

αντί για απορριμματοφόρα πολλές φορές υπάρχουν ανατρεπόμενα 

φορτηγά ή και τρίκυκλα. Οι μικρότερες κοινότητες δεν διαθέ

τουν κανένα μέσο μεταφοράς με ανεξέλεγκτη διάθεση των σκουπι

διών. 

Η πιο εφικτή λύση για καλύτερη αντιμετώπιση του θέμα

τος θα ήταν η συλλογική αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων από τους ΟΤΑ συγκεκριμένων γεωγραφικών ενοτήτων 

(όπως αυτές πρόκειται να καθοριστούν σε κάθε νομό). 

Για τη διάθεση των απορριμμάτων οι κυριότερες μέθοδοι 

είναι : 

ελεγχόμενη εναπόθεση (υγειονομική ταφή), 

καύση με ελεγχόμενη εναπόθεση, 

λιπασματοποίηση με ελεγχόμενη εναπόθεση, 

με βασικές προϋποθέσεις: 

εξασφάλιση χώρων διάθεσης, 

συλλογή με μεθόδους που να διευκολύνουν την επεξεργασία 

τους (π.χ. κατάργηση της πλαστικής σακούλας). 

Για τη συλλογική αντιμετώπιση, σε πρώτη φάση θα πρέπει 

να χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά ΠΔΕ μελέτες για οργά

νωση συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων μείζονος 

περιοχής, με βάση τα προτεινόμενα σχέδια σύμβασης για εκπόνη

ση μελετών και τη συγγραφή υποχρεώσεων από το Υπ. Εσωτερικών. 
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2.5. Χοιροστάσια 

2.5.1. Νέες μονάδες 

Για τη δημιουργία νέων χοιροτροφικών μονάδων θα πρέπει 

να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργί

ας, σύμφωνα με τη νέα Υγειονομική Διάταξη για τις πτηνο-κτη-

νοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας ίδρυσης, 

όπως αναφέρει η Διάταξη, είναι η έγκριση μελέτης διάθεσης των 

αποβλήτων και της στερεάς κόπρου. 

Για τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων τους με βάση τις 

κατευθύνσεις που δίνει η Υγ. Διάταξη και την επισκόπηση των 

προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην πράξη, κρίνεται σκόπιμο 

να προωθούνται κυρίως οι πιο κάτω μέθοδοι: 

- Για τις μικρές μονάδες η κατασκευή στεγανού βόθρου 

(ή δεξαμενής αναερόβιας επεξεργασίας) και στη συνέχεια διάθε

ση επιφανειακά σε κατάλληλη εδαφική έκταση μετά από αρκετό 

χρόνο με την αποδόμηση του φορτίου (-8 μήνες) ώστε να ισχύουν 

οι προϋποθέσεις της Υ.Δ. για τη διάθεση σε εδαφικούς αποδέ

κτες, χωρίς απορροή (BOD
5
 1.200 mg/1, COD Α.500 mg/1 και πε

ριεκτικότητα σε ολικά στερεά μέχρι 0,45% κ.β.). 

- Για τις μεγάλες μονάδες, η αναερόβια επεξεργασία με 

παραγωγή βιοαέριου και στη συνέχεια διάθεση στο έδαφος ή σε 

κατάλληλα επιλεγμένο αποδέκτη, εφόσον έχουν απομακρυνθεί, 

στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, το οργανικό φορτίο, ο φω

σφόρος και το άζωτο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνεται πρό

νοια και για τη διάθεση της παραγόμενης λάσπης-κόπρου που θα 

μπορεί να χρησιμεύσει για παραγωγή λιπασμάτων. 
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Η αερόβια μέθοδος βιολογικού καθαρισμού με διάθεση των 

τελικών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη να αποφεύγεται, γιατί 

δημιούργησε τα μεγαλύτερα προβλήματα στην πράξη. 

2.5.2. Παλιές μονάδες 

Στη νέα Υγειονομική Διάταξη (άρθρο 21: Μεταβατικές 

διατάξεις) λαμβάνεται πρόνοια και για τις ήδη υπάρχουσες και 

λειτουργούσες μονάδες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι άδειες 

ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων που εκδόθηκαν με βάση παλιό

τερες Υγ. Διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς 

περιορισμούς, εφόσον πληρούν τις διατάξεις περί των εγκατα

στάσεων και της διάθεσης των αποβλήτων. Αν δεν πληρούν τις 

διατάξεις, η αρμόδια επιτροπή ελέγχου θα κάνει υποδείξεις για 

έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν στη βάση συγκεκριμένου χρο

νοδιαγράμματος μέχρι δύο ετών, ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των διατάξεων. 

Οι μονάδες που λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδειες 

ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον πληρούν τις αποστάσεις που 

προβλέπονται, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαι

ολογητικά μέσα σε μια διετία το αργότερο, για την απόκτηση 

αδειών, εφόσον θα πληρούν τους όρους της διάταξης. 

Σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας των μονάδων 

για προσαρμογή στις απαιτήσεις της Υγ. Διάταξης, η Επιτροπή 

ελέγχου μπορεί να συστήσει στους ιδιοκτήτες μείωση
:
 του αριθ

μού των εκτρεφόμενων ζώων και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα 

απομάκρυνσης της μονάδας το πολύ σε 5 χρόνια γι' αυτές που 

έχουν παλιές άδειες και σε 2 γι* αυτές που δεν έχουν. Στο 

χρονικό αυτό διάστημα των 2 ετών για τις παράνομες μονάδες 
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χορηγείται προσωρινή άδεια από την Αστυνομική Αρχή για όσο 

χρόνο ορίσει η Επιτροπή ελέγχου. 

Η πλήρης εφαρμογή της νέας Υγ. Διάταξης θα μπορούσε να 

λύσει το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις πα

λιές αλλά και από τις νέες μονάδες. 

Για την εφαρμογή της Διάταξης είναι πλέον επίκαιρες οι 

προτάσεις της Ομάδας Εργασίας του Υπ. Γεωργίας (αναφέρονται 

σε προηγούμενο κεφάλαιο) για συγκρότηση Επιτροπής, οργάνωση 

σεμιναρίων για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων κτλ. 

Για τις ήδη υπάρχουσες μονάδες που δεν πληρούν τους 

όρους διάθεσης των αποβλήτων που καθορίζει η νέα Υγ. Διάταξη, 

θα μπορούσε, μέσα στα πλαίσια των χρονικών ορίων που θέτει η 

Υ.Δ. (δύο χρόνια), να διερευνηθεί η πιο πρόσφορη μέθοδος (με

μονωμένα ή συνολικά) για τη διάθεση των αποβλήτων τους, από 

τη μελέτη που κρίνεται σκόπιμο να χρηματοδοτηθεί από την επι

τροπή διαχείρισης κεφαλαίων της KREDITANSTALT, της ΑΤΕ, σύμ

φωνα με το αίτημα των συνεταιρισμών των χοιροτρόφων. 

Επειδή πολλές μονάδες λειτουργούν με δυναμικότητα με

γαλύτερη από αυτή που αναφέρει η άδεια τους, είναι σκόπιμο να 

υποχρεωθούν στην έκδοση νέας άδειας, όπου θα αναφέρεται η 

πραγματική δυναμικότητα της μονάδας. 

2.6. Βιομηχανίες (γεωργικές) 

Πρέπει να υποχρεωθούν όλες οι υπάρχουσες γεωργικές 

βιομηχανίες να εφοδιαστούν με οριστικές άδειες διάθεσης των 

αποβλήτων τους. Η λειτουργία μονάδων χωρίς άδεια διάθεσης των 

αποβλήτων, πέρα από τη ρύπανση που προκαλεί στο περιβάλλον, 

δημιουργεί άλλοθι για την κακή λειτουργία των συστημάτων κα-
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θαρισμού αποβλήτων και στις υπόλοιπες μονάδες. 

Είναι σκόπιμο να ενεργοποιηθεί σε σύντομο διάστημα η 

ΒΙΠΕ Πρέβεζας (με την απεμπλοκή του θέματος του υποσταθμού 

της ΔΕΗ) και να αρχίσει η κατασκευή της εγκατάστασης βιολογι

κού καθαρισμού, εάν είναι δυνατόν, των συνδυασμένων αποβλήτων 

ΒΙΠΕ και δήμου Πρέβεζας. 

Επίσης να προωθηθεί η δημιουργία ΒΙΠΕ Άρτας με κεν

τρική μονάδα καθαρισμού αποβλήτων που θα μπορεί να επεξεργά

ζεται και τα προεπεξεργασμένα απόβλητα της περιοχής Άρτας-

Φιλιππιάδας. 

Να δοθεί κατεύθυνση μετεγκατάστασης των οχλουσών βιο

μηχανιών στις ΒΙΠΕ (ήδη το πυρηνελαιουργείο και το εκκοκιστή-

ριο βάμβακα από το Βαθύ Πρέβεζας έχουν ζητήσει να μετεγκατα-

σταθούν στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας). 

Τέλος να απαγορευτεί η ίδρυση νέων μονάδων με πολλά 

απόβλητα σε περιοχές έξω από τη ΒΙΠΕ. 

Οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του δήμου και 

της ΒΙΠΕ Πρέβεζας θα μπορούν να δέχονται και βοθρολύματα από 

τα ελαιουργεία της περιοχής ή και από διάφορους οικισμούς. 

2.7. Γεωργικά απόβλητα 

Για το θέμα της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και φυ

τοφαρμάκων, αρχικά, οι γενικές οδηγίες που δίνει το Υπ. Γεωρ

γίας πρέπει να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο αγρότη της πε

ριοχής (μέσα από τους γεωτεχνικούς αλλά και από τα προγράμμα

τα των ΝΕΛΕ, ΚΕΓΕ κτλ.). 

Η δημιουργία του TEI Άρτας και του κέντρου έρευνας 

και πληροφόρησης για τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων του 
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Υπ. Γεωργίας στα Γιάννενα ανοίγει νέες προοπτικές για τη με

λέτη των αναγκών των εδαφών και των καλλιεργειών σε λιπάσματα 

και φυτοφάρμακα (ανάλυση των συστατικών του εδάφους σε εδαφο

λογικό εργαστήριο και προσδιορισμός των αναγκών λίπανσης). 

Η παραγωγή λιπασμάτων από την κόπρο των χοιροστασίων 

θα μπορούσε (αν εφαρμοστεί) να αντικαταστήσει μέρος των χημι

κών λιπασμάτων που σήμερα χρησιμοποιούνται. Τέτοια (οργανικά) 

λιπάσματα απορροφώνται πιο εύκολα από το έδαφος και επομέ

νως προκαλούν μικρότερη διοχέτευση τροφικών υλών (Ρ και Ν) 

στους αποδέκτες. 
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3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡAMMATIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1. Άρθρα Προγραμματικής Σύμβασης 

Στην Προγραμματική Σύμβαση για τον Αμβρακικό τα έργα 

και οι μελέτες που έχουν αναληφθεί για την προστασία του πε

ριβάλλοντος της περιοχής και την προστασία των σπάνιων οικο

συστημάτων του είναι τα εξής: 

1. Άρθρο 5§4. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε την υποχρέωση να αναθέσει ωκεανογραφική 

μελέτη για τον κόλπο στο ΕΚΘΕ (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών). 

2. Άρθρο 5§5. Το ΥΠΕΧΩΔΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκ

δίδει τις περιβαλλοντικές άδειες στην περιοχή του Αμβρα

κικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αναπτυ

ξιακές κατευθύνσεις, που θα ακολουθήσει η περιοχή. Επί

σης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδείξει μέτρα προστα

σίας του κόλπου και όλων των υδάτινων αποδεκτών της πε

ριοχής που απολήγουν είτε στον κόλπο, είτε στις άλλες 

προστατευόμενες περιοχές (εκτός του κόλπου), να προτεί

νει την κατά προτεραιότητα οργάνωση και λειτουργία δι

κτύου ποιοτικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος και να 

συμβάλλει στην εγκατάσταση του με κάθε πρόσφο
Γ
ο μέσο, σε 

συνεργασία με τους άλλους συναρμόδιους φορείς. 

3. Άρθρο 5§6. Το Υπ. Γεωργίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ αναλαμβάνουν 

504 



την υποχρέωση να ολοκληρώσουν μέσα στο 1985 την οριοθέ

τηση των προστατευόμενων περιοχών (βιοτόπων) συμφωνά με 

τη συνθήκη Rasmar και να προχωρήσουν στα απαραίτητα έργα 

και μέτρα πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των 

περιοχών αυτών. 

Άρθρο 5§7. Το Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί

ας (Διεύθυνση Υδάτινου Δυναμικού) σε συνεργασία με το 

Υπ. Γεωργίας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντάξουν με

λέτη διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της περιοχής του 

Αμβρακικού Κόλπου με πρόταση για την ποσοστιαία κατανομή 

κατά χρήση των υδάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Στα 

πλαίσια αυτής της μελέτης, η Διεύθυνση Υδάτινου Δυναμι

κού αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει ομοίωμα για 

τη συνδυασμένη διαχείριση-κατανομή κατά χρήσεις- των νε

ρών των λεκανών που καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο. 

Άρθρο 5§8. Για τη διάθεση των αποβλήτων των πτηνοτροφι

κών μονάδων, των σφαγείων, των ιχθυοτροφείων και των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας αγρο

τικών προϊόντων, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συ

νεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουρ

γείο Γεωργίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τη μελέτη του θέ

ματος, προκειμένου να θεσπιστούν μέσα στο 1985 τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθεί η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και να προστατευτεί η δημόσια υγεία. 

Άρθρο 5§2. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων αναλαμ

βάνει την υποχρέωση να εκπονήσει μελέτη επισήμανσης προ

βλημάτων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων της 

περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου και προγραμματισμού έργων 
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ανεξάρτητης ή συνδυασμένης κατασκευής και λειτουργίας 

για την προστασία του Αμβρακικού από τη ρύπανση, λαμβά

νοντας υπόψη και τις προτάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ της §5. Η 

ΓΓΔΕ και το Υπ. Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις ΔΕΥΑ 

που υπάρχουν ή που πρόκειται να συσταθούν, θα χρηματοδο

τήσουν κατά προτεραιότητα την κατασκευή των απαραίτητων 

έργων των ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5§10. Κάθε συμβαλλόμενος φορέας αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να εκπονεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) - για κάθε έργο για το οποίο υπάρχει τέτοια απαί

τηση από την ισχύουσα νομοθεσία - σύμφωνα με τις σχετι

κές προδιαγραφές που συντάσσονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 8§8. Για την οργάνωση της Α' φάσης της ΒΙΠΕ Πρέ

βεζας, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. δρχ., θα δια

τεθεί για το 1985 ποσό 91 εκατ. δρχ. και η ΕΤΒΑ μέσω της 

θυγατρικής της ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ θα αναλάβει την εκπόνηση των 

έργων υποδομής αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των 

απαλλοτριώσεων για τη διέλευση των αγωγών αποχέτευσης 

της ΒΙΠΕ. 

3.2. Πορεία υλοποίησης των προβλέψεων της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

α. Όσον αφορά τις μελέτες, ήδη έχουν ανατεθεί: 

Η ωκεανογραφική μελέτη στο ΕΚΘΕ. 

Ολοκληρώνεται η μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστή

ματος μόνιμης παρακολούθησης του περιβάλλοντος από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ (Β' φάση μελέτης Παπαγιάννη) για την οποία υπάρ

χει και έκθεση του ΚΕΠΕ για σχέδιο άμεσης εφαρμογής. 
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Ολοκληρώθηκε η μελέτη οριοθέτησης των βιοτόπων συμφωνά 

με τη συνθήκη Ramsar, από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Εκπονείται η μελέτη διαχείρισης υδάτινου δυναμικού του 

νότιου τμήματος της περιοχής Αμβρακικού με συνεργασία 

Διεύθυνσης Υδάτινου Δυναμικού και Υπ. Γεωργίας (Για το 

βόρειο τμήμα υπάρχει ήδη μελέτη, δεν έχει προχωρήσει 

όμως η εκπόνηση ομοιώματος). 

Ανατίθεται η μελέτη "Επισήμανση προβλημάτων διάθεσης λυ

μάτων οικισμών περιοχής Αμβρακικού", από τη Γενική Γραμ

ματεία Δημοσίων Έργων. 

β. 'Οσον αφορά τα έργα αποχέτευσης των δύο πόλεων Πρέ

βεζας-' Αρτας έχουν συσταθεί οι ΔΕΥΑ και ολοκληρώνονται οι 

οριστικές μελέτες των έργων. 

γ. Όσον αφορά τη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, ολοκληρώθηκε η διαδι

κασία των απαλλοτριώσεων για τη διέλευση του αγωγού, αλλά δεν 

επιλύθηκε το θέμα της ηλεκτροδότησης της, γιατί υπάρχει δια

φωνία μεταξύ ΔΕΗ και ΕΤΒΑ για τη χρηματοδότηση του υποσταθμού 

της ΔΕΗ. Για την επίλυση της διαφοράς έχει ήδη συσταθεί ομάδα 

εργασίας από ΔΕΗ, ΕΤΒΑ και ΚΕΠΕ, που εξετάζει το θέμα και θα 

υποβάλει σχετική εισήγηση. 

Υ.Γ. Ήδη το θέμα έχει λυθεί με συμφωνία της ΔΕΗ με την ΕΤΒΑ. 
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