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ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το

Κέντρο

Προγραμματισμού

και

Οικονομικών

Ερευνών

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την
επωνυμία "Κέντρον

Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την

επιστημονική μελέτη των οικονομικών
την ενθάρρυνση

των οικονομικών

προβλημάτων της Ελλάδας,

ερευνών και τη συνεργασία με

άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
To 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του
άρθρωση

και

του

ονομασία και δι

ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες:

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων

και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά
των περιφερειακής και χωροταξικής
γραμμάτων δημόσιων
γραμμές που

ανάπτυξης, καθώς

και προ

επενδύσεων, συμφωνά με τις κατευθυντήριες

καθορίζει η

κυβέρνηση, (β) η παρακολούθηση και

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελ
ληνικής οικονομίας,

καθώς και

η κατάρτιση

προτάσεων για τη

λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό
γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανά
πτυξης.
Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι
ότητα σε

όλους τους

πιο πάνω

τομείς. Διεξάγει συστηματικές

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπο
νεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρό
νιες εξελίξεις,

χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
7

στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει
διαλέξεις και σεμινάρια.
Στα πλαίσια

αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η

δημοσίευση μελετών, που
του KETTE, καθώς και

είναι

αποτέλεσμα

έρευνας μελετητών

διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία
επιστημονικά

ιδρύματα

του

με αντίστοιχα

εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών

οικονομικών

εξελίξεων

και μεθόδων οικονομικής έρευνας,

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή
μικής επιστήμης στη χώρα.
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της οικονο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Πρόγραμμα Αμβρακικού αποτέλεσε τμήμα μιας ευρύτερης
προσπάθειας του ΚΕΠΕ
υποβοήθησης

της

να

τοπικής

ενεργοποιηθεί
ανάπτυξης,

υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων. Ήταν

στην

κατεύθυνση της

με την επεξεργασία και
η

πιο

μακρόπνοη από

τις προσπάθειες αυτές: άρχισε με μιαν εισήγηση προς το Υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με ένα πρόγραμμα άμεσης εφαρ
μογής πικούς

που μετά από συνεργασία με άλλους κεντρικούς και το
φορείς

αποκρυσταλλώθηκε

Αμβρακικού· συνεχίστηκε

με την

στην

προγραμματική σύμβαση

κατάρτιση ενός πιο επεξεργα

σμένου προγράμματος 5ετούς προοπτικής και ενός
κών

μελετών

για

ολοκληρώθηκε με

συνόλου ειδι

την προώθηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων και
την οργανική

συμμετοχή μελετητικών στελεχών

του στα όργανα εφαρμογής του προγράμματος (Κοινή Επιτροπή Φο
ρέων Αμβρακικού και Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού).
Η δημοσίευση των σημαντικότερων εργασιών που εκπονήθη
καν κατά

τα διάφορα στάδια αυτής της προγραμματικής εργασίας

κρίθηκε χρήσιμη, όχι μόνο για την ευρύτερη διάδοση της πληρο
φόρησης

την

οποίαν

περιέχουν, αλλά και γιατί εικονογραφούν

μία, όπως αποδεικνύεται, αποτελεσματική προγραμματική μεθοδο
λογία:

αυτήν

της

σταδιακής

προσέγγισης του προγραμματικού

αντικειμένου με την παράλληλη και εναρμονισμένη προώθηση δρά
σης και μελετητικής επεξεργασίας.
Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επιστημονική Διευθύντρια
Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Δεκέμβριος 1989
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Η ανακίνηση

του θέματος του Αμβρακικού ως ολοκληρωμέ

νου αναπτυξιακού προγράμματος έγινε από τους νομάρχες της πε
ριοχής που

απευθύνθηκαν και

προς το

KETTE, το καλοκαίρι του

1984.
Τον Ιούλιο του 1984
στο ΚΕΠΕ

έγινε ευρεία

ενημερωτική σύσκεψη

με συμμετοχή των νομαρχών, του ΥΠΕΘΟ, του ΥΧΟΠ, του

Υπουργείου Γεωργίας και άλλων, με

αντικείμενο

την προώθηση

του θέματος.
Τον Αύγουστο, μετά από σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις
του ΚΕΠΕ,

ανατέθηκε στον

3ικονομίας η

Οργανισμό από

τον Υπουργό Εθνικής

εκπόνηση ενός σχεδίου προγράμματος άμεσης εφαρ

μογής για την περιοχή, καθώς και η επεξεργασία

ενός πλαισίου

δράσης για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο άμε
σο μέλλον. Οι εντολές ήταν, αφού εξεταστούν οι υπάρχουσες με
λέτες και

προτάσεις, να επιλεγεί ένα Πρόγραμμα έργων και μέ

τρων, που ήταν ώριμα για άμεση υλοποίηση, που δεν υπήρχαν με
γάλες αμφισβητήσεις

για τη

σκοπιμότητα τους, που προωθούσαν

την ανάπτυξη χωρίς να αποκλείσουν καμιά προοπτική για το μέλ
λον και

που, τέλος,

δεν δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο

περιβάλλον.
Το ΚΕΠΕ συνέστησε άτυπη ομάδα εργασίας,
συνεργάστηκε

με

πολλές

αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς,

και κυρίως με τις ενδιαφερόμενες νομαρχίες,
ΕΣΕΠ (Επιτελικό

η οποία, αφού

Συμβούλιο Εποπτείας

παρέδωσε προς το

Πενταετούς) μια σχετική

εισήγηση τον Νοέμβριο του 1984.
Η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή στις βασικές της κατευθύν11

σεις και

μαζί με

τις συμπληρωματικές

εισηγήσεις του Υπουρ

γείου Γεωργίας (Διεύθυνση Αλιείας), του ΥΧΟΠ, του ΥΔΕ και του
Υπουργείου Εσωτερικών, αποτέλεσε τη

βάση για τη σύνταξη από

το Υπουργείο Εσωτερικών της "Προγραμματικής Σύμβασης

για την

Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος της περιοχής του Αμ
βρακικού Κόλπου".
Η Προγραμματική Σύμβαση την οποία υπέγραψαν 15 κεντρι
κοί και 13 τοπικοί φορείς, αφού ενημερώθηκαν και εξέθεσαν τις
απόψεις τους σε επανειλημμένες
περιέχει

κυρίως:

τις

βασης, ένα

όλα τα επίπεδα,

βασικές αναπτυξιακές επιλογές για την

περιοχή, τις υποχρεώσεις που
λήψη συγκεκριμένων

συσκέψεις σε

αναλαμβάνει κάθε

φορέας για τη

μέτρων που προωθούν τους σκοπούς της Σύμ

σύνολο βασικών

έργων που

κρίθηκαν ότι αποτελούν

έργα κλειδιά για την ανάπτυξη της περιοχής και που ήταν ώριμα
για προώθηση, τον τρόπο
γραμματικής, καθώς

λειτουργίας και

τα όργανα

της Προ

και τα μέσα για την παραπέρα προώθηση της

αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η Προγραμματική
1985 στην

Σύμβαση

υπογράφηκε

στις

27 Μαρτίου

Άρτα και από τότε κάθε φορέας προωθεί με δική του

ευθύνη την υλοποίηση του τμήματος της Σύμβασης που είναι στην
αρμοδιότητα του.
Το ΚΕΠΕ

ενημερώνεται για την πορεία εκτέλεσης του συ
ν
νολικού προγράμματος, λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ όλων των
φορέων για

την ανταλλαγή πληροφόρησης, και ανέλαβε να συντά

ξει ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περιοχή

που θα

αποτελεί εξειδίκευση και προώθηση των στόχων της Προγραμματι
κής. Για

τη σύνταξη

του προγράμματος

αυτού προσέλαβε πέντε

ειδικευμένους επιστήμονες ως εξωτερικούς συνεργάτες (1 ιχθυο
λόγο, 1 βιολόγο-οικολόγο, 1 χημικό μηχανικό και 2 οικονομολό12

νους), οι οποίοι, αφού εξοικειώθηκαν με την περιοχή και εργά
στηκαν για το Πρόγραμμα
(σύμφωνα με

στο

τις προβλέψεις

ΚΕΠΕ,

στη

συνέχεια στελέχωσαν

της Π.Σ.) την Εταιρεία Ανάπτυξης

Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ), που ιδρύθηκε και λειτουργεί

με έδρα την

Πρέβεζα. Το πρόγραμμα που συνέταξε το ΚΕΠΕ αποτελεί τους επό
μενους τόμους της σειράς αυτής που δημοσιεύεται με τον γενικό
τίτλο Πρόγραμμα Αμβρακικού.
0 παρών τόμος περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για
τη μεθοδολογία του Προγράμματος, το κείμενο
κής Σύμβασης,

έκθεση σχετικά

της Προγραμματι

με την πορεία υλοποίησης της,

τις εισηγητικές εκθέσεις του ΚΕΠΕ που αποτέλεσαν τη

βάση για

τη διαμόρφωση του Προγράμματος, και τις εισηγήσεις των Υπουρ
γείων πάνω σε

τεχνικά

θέματα

που

αποτέλεσαν υποστηρικτικό

υλικό για την κατάρτιση της Προγραμματικής.
Η δημοσίευση

αυτού του υλικού, που αποτελεί ένα μικρό

μέρος της επεξεργασίας που προηγήθηκε της υπογραφής της Π.Σ.,
πιστεύεται ότι θα συμβάλει:
α. Στην κατανόηση της λογικής της Σύμβασης και της αλ
ληλουχίας των διαφόρων προβλέψεων της. Πράγματι, στο διάστημα
της εφαρμογής

της έχουν

διατυπωθεί μερικές φορές αμφιβολίες

αν αυτή αποτελεί πράγματι ένα "πρόγραμμα", με κεντρική λογική
και εσωτερική

συνοχή των

μέτρων και

έργων που προωθεί, και

όχι ένα "άθροισμα έργων". Στη διευκρίνηση

αυτού του σημείου

προσπαθεί να συμβάλει και η παρούσα εργασία.
β. Στον

εμπλουτισμό της μεθοδολογίας κατάρτισης περι

φερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πράγματι, το Πρόγραμμα
Αμβρακικού είναι το ευρύτερο τέτοιο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε
πριν από τα

ΜΟΠ,

και

προωθήθηκε

αρχικά

ως "προκαταρκτική

ενέργεια" γι* αυτά. Μετά την υπογραφή της Π.Σ. έχει αποτελέ13

σει πολλές φορές
πολλούς φορείς

αντικείμενο

και

πληροφόρησης από

που θέλουν να προωθήσουν αναπτυξιακά προγράμ

ματα στην περιοχή τους·
στη δημοσιότητα

έρευνας

γι' αυτό

κρίνεται σκόπιμο

να δοθεί

η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την κατάρ

τιση του.
Οι υπόλοιποι τόμοι της

σειράς περιλαμβάνουν

τις εξής

εργασίες:
2ος τόμος: Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Τελική Έκθεση. Πε
ριλαμβάνει συνθετική

παρουσίαση της

περιοχής, τις κατευθύν

σεις πολιτικής για τους βασικούς τομείς της οικονομίας και τη
στρατηγική ανάπτυξης των επιλεγμένων κλάδων αιχμής.
3ος τόμος: Πενταετές

πρόγραμμα

ανάπτυξης.

Τομέακή ανάλυση.

Περιλαμβάνει ανάλυση

και αναπτυξιακές προτάσεις για τον πρω

τογενή και δευτερογενή τομέα, και προγράμματα

δράσης πενταε

τούς προοπτικής για τους κλάδους αιχμής, και συγκεκριμένα:
Πρόγραμμα αλιευτικής και ιχθυοτροφικής ανάπτυξης.
Πρόγραμμα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Πρόταση

προστασίας

και

διαχείρισης φυσικού περιβάλλο

ντος.
Επισκόπηση του προβλήματος διαχείρισης

λυμάτων και απο

βλήτων.
4ος τόμος: Ειδικές μελέτες. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες μελέ
τες, για την προώθηση συγκεκριμένων προβλέψεων της Προγραμμα
τικής

ή αναπτυξιακών

οποίες όμως

πρωτοβουλιών

έχουν γενικότερο

των

τοπικών φορέων, οι

ενδιαφέρον για

τη διάδοση της

γνώσης πάνω στους συγκεκριμένους τομείς. Ο τόμος, ειδικότερα,
14

περιέχει :
Πρόταση διαχείρισης των λιμνοθαλασσών του Βόρειου Αμβρα
κικού για αλιευτική ανάπτυξη και προστασία των βιοτόπων.
Ιχθυολογική μελέτη για πρότυπη μονάδα εντατικής εκτροφής
χελιών.
Ιχθυολογική μελέτη για πρότυπη μονάδα ιχθυοκλωβών.
Επισκόπηση της

παγκόσμιας αγοράς

χελιού (συνοπτική πα

ρουσίαση της πλήρους μελέτης).
Σύστημα

παρακολούθησης

της

ποιότητας των επιφανειακών

υδάτων (πρόταση άμεσης εφαρμογής).
Σχέδιο δημιουργίας "φυσικού καταφυγίου" (εθνικού πάρκου)
στον Β. Αμβρακικό.
5ος

τόμος: Επισκόπηση

της παγκόσμιας αγοράς χελιού (πλήρες

κείμενο). Ενόψει της επέκτασης

της χελοκαλλιέργειας, κρίθηκε

απαραίτητο να υπάρχει για τους επενδυτές μια σαφής εικόνα της
παγκόσμιας αγοράς και των καναλιών διάθεσης του προϊόντος.
Το έργο αυτό για το οποίο εργάστηκαν δύο
σίας μόνο

μέσα στο

συνεργασίας πολλών

ομάδες εργα

ΚΕΠΕ είναι, εντούτοις, ουσιαστικά προϊόν
φορέων, όπως

τα υπουργεία

KOL οι νομαρ

χίες, και μεμονωμένων συνεργατών, όπως οι συνεργάτες του ΚΕΠΕ
στους νομούς. Άλλωστε είναι
ότι ο

προγραμματισμός πρέπει

βασική θέση

αυτής της εργασίας

να είναι περισσότερο συνθετική

λειτουργία φορέων εφαρμογής, παρά

μελετητική εργασία μεμονω

μένων επιστημόνων.
Πέρα από

αυτό, η εργασία αυτή αντιπροσωπεύει έναν τε

ράστιο όγκο δουλειάς στον οποίο συνέβαλαν όλα τα

τμήματα του

ΚΕΠΕ και εξωτερικοί συνεργάτες. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη βι15

βλιοθήκη, το φωτοτυπείο, το

τμήμα δακτυλογράφων,

το σχεδια

στήριο, τους συνεργάτες της επιμέλειας κειμένων και φυσικά το
τμήμα εκδόσεων που είχε την ευθύνη για την πραγματοποίηση αυ
τής της έκδοσης.
Κ. ΠΑΧΑΚΗ
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1.

ΕΙΣΑΓΟΓΗ

1.1.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δυνατότητα αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου και της
περιοχής του για αλιευτική και ιχθυοκομική ανάπτυξη είχε προ
κύψει από μια σειρά μελετών και εισηγήσεων, η πιο ολοκληρωμέ
νη από τις οποίες ήταν η Μελέτη Οικονομοτεχνικής Σκοπιμότητας
Αλιευτικής και

Ιχθυοκομικής Αναπτύξεως Μείζονος Περιοχής Αμ

βρακικού Κόλπου, του Οκτωβρίου 1981, από

συνεργαζόμενα ελλη

νικά γραφεία μελετών με σύμβουλο ξένη εταιρεία. Η μελέτη αυτή
πρότεινε ένα πρόγραμμα "συνολικής ανάπτυξης" του
γάλης

κλίμακας,

που

συνεπαγόταν

δραστικές και αμετάκλητες

τροποποιήσεις στο φυσικό περιβάλλον.
αυτή εκφράστηκαν
σιακούς

ευθύς εξ

παράγοντες

Αλιείας),

ως

προς

του
την

Σχετικά με

την πρόταση

αρχής επιφυλάξεις από τους υπηρε
Υπουργείου

Γεωργίας

(Διεύθυνση

τεχνική εφικτότητα του προγράμματος

στην προβλεπόμενη κλίμακα, ενώ παράλληλα, από
υπηρεσιών του

κόλπου, με

την πλευρά των

ΥΧΟΠ, εκδηλώθηκαν ανησυχίες σχετικά με τις πε

ριβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του σχεδίου ανάπτυξης. Οι ανη
συχίες αυτές

οδήγησαν στην

ανάθεση, εκ

συνεργασία και με χρηματοδότηση
ντικών επιπτώσεων,

μέρους του ΥΧΟΠ (σε

της ΕΟΚ) μελέτης περιβαλλο

η οποία έδειξε ότι η πραγματοποίηση αυτού

του σχεδίου συνεπαγόταν

ριζική

αλλοίωση

του οικοσυστήματος

της βόρειας πλευράς του κόλπου και απειλούσε σε μεγάλη έκταση
τους διεθνώς προστατευόμενους υγροβιότοπους. Έτσι από υπηρε
σιακής πλευράς

δεν προωθήθηκε

γράμματος, ενώ

από την

η εφαρμογή

άλλη πλευρά
21

ενός τέτοιου προ

είχαν δημιουργηθεί, από

διάφορες διαδόσεις,

προσδοκίες στους κατοίκους της περιοχής,

αλλά και σε πανελλήνια
του Αμβρακικού"

κλίμακα, ότι

με κάποιο

"μεγάλο έργο

θα μπορούσε σύντομα να διπλασιαστεί η αλιευ

τική παραγωγή της Ελλάδας, χωρίς να
κόστους, απορροφητικότητας

της

λαμβάνονται υπόψη θέματα

αγοράς, φορέα εφαρμογής του

σχεδίου και επιπτώσεων στο οικοσύστημα του κόλπου.
Τελικά, στα πλαίσια του
1987, στο

κεφάλαιο για

Πενταετούς Προγράμματος 1983-

την αλιεία, έγινε η πρόταση για στα

διακή αξιοποίηση του Αμβρακικού
της λειτουργίας

κατά

περιοχές,

με βελτίωση

των ιχθυοτροφείων, με δημιουργία ιχθυογεννη-

τικού σταθμού και με δημιουργία διερευνητικών

μονάδων για τα

διάφορα είδη υδατοκαλλιέργειας, χωρίς ριζική αλλοίωση του φυ
σικού οικοσυστήματος. Η πρόταση αυτή όμως δεν είχε αρχίσει να
εφαρμόζεται,

ενώ

και

κάποια

ιχθυογεννητικό σταθμό είχαν
του

Υπουργείου

Έρευνας

προκαταρκτικά

ατονήσει,

μετά

σχέδια για τον
την πρωτοβουλία

και Τεχνολογίας να δημιουργήσει το

Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ).
Στο στάδιο αυτό, με παρέμβαση των
χής, οι

νομαρχών της περιο

οποίοι εξέφραζαν τη λαϊκή προσδοκία αλλά και την κυ

βερνητική βούληση για προώθηση

της

ανάπτυξης

της περιοχής,

ανακινήθηκε το θέμα και δόθηκε στο ΚΕΠΕ η εντολή για την επε
ξεργασία ενός "προγράμματος άμεσης εφαρμογής".
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη γενικότερη

στρατηγική της

Κυβέρνησης, δεν θα έπρεπε να αφορά μόνο την αλιευτική ανάπτυ
ξη, αλλά να είναι "ολοκληρωμένο", δηλαδή να εξετάζει
νολικές δυνατότητες

τις συ

μιας αρκετά ευρείας περιοχής, που αποτε

λούσε κατά κάποιο τρόπο τη λεκάνη που απορρέει

στον Αμβρακι

κό.
0 τρόπος

με τον

οποίο προσέγγισε το ΚΕΠΕ το πρόβλημα
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(ύστερα από εξέταση εναλλακτικών

εισηγήσεων στα

πλαίσια της

ομάδας εργασίας που συστάθηκε γι' αυτό το σκοπό) ήταν:
1.

Να εξετάσει

όλο το

γκεντρώσει και

μελετητικό υλικό που μπόρεσε να συ

το οποίο

αλιευτικής ανάπτυξης

αφορούσε τα

και της

βασικά θέματα της

προστασίας του περιβάλλο

ντος.
2.

Να συνεργαστεί με τις νομαρχίες, τα υπουργεία, και οργα
νισμούς όπως

ο EOT,

η ΕΤΒΑ,

ντρωση των προτάσεων και

η ΔΕΗ κ.ά., για τη συγκέ

προγραμμάτων τους

για την πε

ριοχή.
3.

Από το υλικό αυτό να ξεχωρίσει ένα σύνολο μέτρων και έρνων που θεωρούσε βασικής σημασίας για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης

της

περιοχής

προς την επιθυμητή κατεύθυνση,

και τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν αμέσως.
Η "επιθυμητή
προϊστορία του

κατεύθυνση" προέκυπτε

αβίαστα

από την

Προγράμματος, που ήταν η προσπάθεια αξιοποίη

σης του φυσικού πόρου που εννοείται με τον

όρο "Αμβρακικός",

με ταυτόχρονη προστασία του από τις υπερβολές της ανάπτυξης.
Από την

πρόταση αυτή

μια μεθοδολογική προσέγγιση
μέτρων και

του ΚΕΠΕ, που αποτελούσε κυρίως
παρά

μια

επιλογή συγκεκριμένων

έργων (η επιλογή ήταν των φορέων που πρότειναν ή

είχαν προγραμματίσει τα συγκεκριμένα

έργα) προέκυψε

η Προ

γραμματική Σύμβαση, στην οποία οι συνυπογράφοντες φορείς επι
βεβαίωσαν τη βούληση τους να προωθήσουν τα έργα και μέτρα, τα
οποία οι ίδιοι είχαν προτείνει.
Στην Προγραμματική Σύμβαση έγινε προσπάθεια να μην πε
ριληφθούν έργα για τα

οποία

υπήρχαν

έντονες αμφισβητήσεις,

κυρίως ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, ούτε έργα
που δέσμευαν τους τοπικούς φορείς. Αντιθέτως περιλήφθηκαν έρ23

ya που είχαν ήδη ξεκινήσει, για τα οποία θεωρήθηκε ότι έπρεπε
να τονιστεί η σημασία τους για την περιοχή

και η

ανάγκη τα

χείας προώθησης τους.
Η σημασία

της Προγραμματικής

Σύμβασης Αμβρακικού που

ήταν η σημαντικότερη τέτοια σύμβαση που είχε υπογραφεί ως τό
τε από

άποψη ευρύτητας του σκοπού της και αριθμού των φορέων

που συμμετείχαν, ήταν κυρίως ότι έθετε το πλαίσιο για μια συ
νεχή αναπτυξιακή διαδικασία. Δηλαδή:
Όριζε

τις

κύριες

αναπτυξιακές

κατευθύνσεις, για τις

οποίες υπήρχε γενική αποδοχή.
Θέσπιζε όργανα και διαδικασίες

για

τη συνεχή προώθηση

της ανάπτυξης στην περιοχή.
Όριζε όργανα

για την επίλυση διαφορών που πηγάζουν από

διαφορετικές εκτιμήσεις των αναγκών.
Δέσμευε τους φορείς για συνεχή υποστήριξη της αναπτυξια
κής προσπάθειας πάνω στις συμφωνημένες κατευθύνσεις και
Πρόβαλλε μια

σειρά μέτρων

και έργων σημαντικών, που οι

ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς είχαν προτείνει και αναλάβει να
προωθήσουν αμέσως.
Σήμερα, αρκετά

χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης,

διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες από τις προβλέψεις της βρί
σκονται σε

πορεία υλοποίησης.

οφείλονται είτε σε τεχνικούς

Όπου υπάρχουν καθυστερήσεις,

λόγους

είτε

στις αναπόφευκτες

τριβές που δημιουργεί η προσπάθεια συμβιβασμού των αναπτυξια
κών επιδιώξεων με τις

ανάγκες για

περιβαλλοντική προστασία·

και, βέβαια, ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούν τα έργα του προ
γράμματος επηρεάζεται αναπόφευκτα και από την

πορεία του συ

νολικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Πρέπει

να

τονιστεί

ότι η σημασία της Προγραμματικής
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Σύμβασης αποδείχτηκε ευρύτερη από
προβλέπει, και

τα

συγκεκριμένα

έγκειται στη δημιουργία αφενός του κατάλληλου

πλαισίου και κλίματος για κινητοποίηση της
στηριότητας, και

αναπτυξιακής δρα

αφετέρου των μηχανισμών για επικοινωνία και

συντονισμό της δράσης όλων των εμπλεκομένων
νισμός αυτός

έργα που

φορέων. 0 συντο

επιτυγχάνεται, άτυπα μεν αλλά ουσιαστικά, με τη

συνεχή αλληλοενημέρωση και τις διαβουλεύσεις των αρμόδιων φο
ρέων σε

όλα τα

επίπεδα: το ΥΠΕΘΟ εποπτεύει την εφαρμογή του

προγράμματος και εξασφαλίζει τον
ντρικών φορέων

σε

επίπεδο κε

και πολιτικών αποφάσεων, η Κοινή Επιτροπή Φο

ρέων Αμβρακικού
διαφορές σε

συντονισμό

συντονίζει τη

τοπικό επίπεδο,

ντρικούς Φορείς για την

δράση των

φορέων και επιλύει

ενώ ταυτόχρονα

ταχύτερη

πιέζει τους Κε

υλοποίηση

των υποχρεώσεων

τους· το ΚΕΠΕ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, συμμετέχει στη
διαδικασία αλληλοενημέρωσης και συντονισμού και, με
τητική εργασία

τη μελε

των ειδικών συνεργατών του, προσπαθεί να συμ

βάλει στην ταχύτερη υλοποίηση των προβλέψεων της Προγραμματι
κής· όλοι

οι επιμέρους

φορείς, τέλος,

την κατάρτιση των προγραμμάτων
γραμματικής, και

τους τις

λαμβάνουν υπόψη κατά
δεσμεύσεις της Προ

προωθούν κατά προτεραιότητα τα έργα και μέ

τρα που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της.
Από την πείρα της

εφαρμογής φάνηκε

ότι αυτό

το προ

γραμματικό σχήμα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα:
α.

Ενώ δεν

αποκλείει ρητά

καμιά δραστηριότητα από την πε

ριοχή, εντούτοις θεσπίζει, συμπερασματικά, την υποχρέωση
όλων να

σέβονται τις

προωθούμενες δραστηριότητες. Στην

πράξηf αυτό σημαίνει την
περίπτωση

οι

επιπτώσεις

ανάγκη να

εξετάζονται σε κάθε

όλων των δραστηριοτήτων επάνω

στους προωθούμενους κλάδους και να λαμβάνονται μέτρα που
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θα ελαχιστοποιούν τις τυχόν δυσμενείς επιδράσεις,
β.

Ενώ

δεν

αποθαρρύνει

καμιά πρωτοβουλία αλλά, αντίθετα,

αναζητεί και ενθαρρύνει
θεσπίζει ένα

αναπτυξιακές

πλαίσιο συντονισμού

ιδέες, εντούτοις,

και εναρμόνισης, μέσω

των οργάνων της Σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται αλληλοσυ
γκρουόμενες δραστηριότητες,
γ.

Τα όργανα

της Π.Σ., τέλος, χωρίς να αποτελούν έναν επι

πλέον κρίκο στη γραφειοκρατική διαδικασία από
θα πρέπει

να περάσουν

οι διάφορες

τον οποίο

πρωτοβουλίες για να

εγκριθούν (κάθε φορέας είναι ελεύθερος να

προωθήσει τις

δραστηριότητες που δεν αντιβαίνουν στο πνεύμα της Σύμβα
σης) εντούτοις συμβάλλουν στην εξασφάλιση της κοινωνικής
συναίνεσης, ώστε
νται οι

να μπορούν

γραφειοκρατικές

στη συνέχεια να επιταχύνο

διαδικασίες.

Επιπλέον, με τη

διαρκή αλληλοενημέρωση και συνεργασία προλαμβάνουν τυχόν
ενέργειες που δεν εναρμονίζονται με το γενικό πλαίσιο.
Με αυτή την έννοια η Π.Σ. φάνηκε να
τικά κατάλληλο

όργανο για

αναπτυξιακής προσπάθειας,

την εξασφάλιση
και το

είναι ένα εξαιρε
της συνέχειας της

Πρόγραμμα Αμβρακικού, όπως

αρχικά προτάθηκε από το ΚΕΠΕ και προωθήθηκε από το ΥΠΕΘΟ, μια
αποτελεσματική διαδικασία για τη

συγκέντρωση των προσπαθειών

ποικίλων φορέων πάνω σε γενικά αποδεκτούς στόχους.
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2.

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

2.1.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου
Συμβαλλόμενοι :
α.

ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΣ, Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, ΥΔΕ, Υπ. Γεωργίας,
ΥΧΟΠ, Υπ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΥΠΕ, ΓΓΑ.

β.

ΚΕΠΕ, EOT, ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΤΠΔ.

γ.

Νομαρχιακά Ταμεία Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας.

δ.

Δήμοι Αμφιλοχίας, Άρτας, Πρέβεζας,

Φιλιππιάδας, Κοινό

τητα Βόνιτσας.
ε.

Ενώσεις

Γεωργικών

Συνεταιρισμών

Άρτας - Φιλιππιάδας,

Πρέβεζας, Αγρινίου και Ένωση Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδας,
στ.

Εμπορικά και

Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αγρινίου και 'Αρ

τας.
Άρθρο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Άρθρο

1:
2:
3:
4:

Άρθρο

5: ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ

Άρθρο
Άρθρο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
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ΚΟΛΠΟΥ
Άρθρο

6:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Άρθρο

7: ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Άρθρο

8:

ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΜΕΤΡΑ

ΠΟΥ

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΑΜΕΣΑ
Άρθρο

9:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 11: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜ

ΒΑΣΗ
Άρθρο 12: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου
Σήμερα 27 Μαρτίου 1985, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.

Το

Ελληνικό

Υπουργούς
Αγαμ·

Δημόσιο,

Εθνικής

νόμιμα

εκπροσωπούμενο

από τους

Οικονομίας Γεράσ. Αρσένη, Εσωτερικών

Κουτσόγιωργα,

Υγείας,

Πρόνοιας

και

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Γεωργ. Γεννηματά, Δημοσίων Έργων Γ. Περράκη,
Αναπλ. Υπουργό Γεωργίας Γ. Μωραϊτη, Χωροταξίας, Οικισμού
και Περιβάλλοντος Ευαγ. Κουλουμπή, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων Ελευθ. Βερυβάκη και Πολιτισμού και

Επιστημών Μελ.

Μερκούρη, και τον Υφυπουργό Ν.Γενιάς και Αθλητισμού Κων.
Λαλιώτη.
2.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών νόμιμα
εκπροσωπούμενο από

την Επιστημονική
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Διευθύντρια του Λ.

Κατσέλη.
3.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

νόμιμα εκπροσωπούμενος

από τον Γενικό Γραμματέα του Νικ. Σκουλά, σύμφωνα με την
361/11/26-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
4.

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος νόμιμα εκπροσωπούμενη από
τον Διοικητή της Βασ. Καφίρη.

5.

Η Ελληνική

Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης νόμιμα εκπρο

σωπούμενη από τον Διοικητή της Κων. Σοφούλη.
6.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νόμιμα εκπροσωπούμε
νο από

τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κων.

Δαλιάνη, σύμφωνα με την

2032/26-3-85 απόφαση

του Διοι

κητικού Συμβουλίου.
7.

Το

Νομαρχιακό

πούμενο από

Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας, νόμιμα εκπροσω

τον Νομάρχη

κούλια, σύμφωνα

με την

Αιτωλοακαρνανίας Ευαγ. Γιαννααπό 22-3-85 απόφαση του Διοικη

τικού Συμβουλίου του.
8. Το Νομαρχιακό

Ταμείο Άρτας,

νόμιμα εκπροσωπούμενο από

τον Νομάρχη Άρτας Κωνστ. Ανδρουτσόπουλο, σύμφωνα με την
από 21-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
9.

Το Νομαρχιακό Ταμείο Πρέβεζας, νόμιμα εκπροσωπούμενο από
τον Νομάρχη

Πρέβεζας Κωνστ.

Στρατηνάκη, σύμφωνα με την

από 21-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
10.

0 Δήμος Αμφιλοχίας, νόμιμα

εκπροσωπούμενος από

τον Δή

μαρχο του Νικ. Τέλωνα.
11.

Η Κοινότητα Βόνιτσας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρό
εδρο της Κων. Δρίβα.

12.

0 Δήμος Άρτας, νόμιμα

εκπροσωπούμενος από

τον Δήμαρχο

του Χρ. Παπαγεωργίου.
13.

0 Δήμος Πρέβεζας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αντιδή31

μαρχό του Π. Σαρρή.
14.

Ο Δήμος Φιλιππιάδας νόμιμα

εκπροσωπούμενος από

τον Δή

μαρχο του Βησ. Χύτα.
15.

Η Ένωση

Γεωργικών Συνεταιρισμών

Άρτας - Φιλιππιάδας,

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της
σύμφωνα με

Ν. Γκολομάζο,

την από 22-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμ

βουλίου της.
16.

Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, νόμιμα εκπρο
σωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο της Κ. Σκρέττα, σύμφωνα με
την από 26-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

17.

Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας, νόμιμα εκπρο
σωπούμενη από

τον Αντιπρόεδρο

της Π. Παπαχριστοδούλου,

σύμφωνα με την από 21-3-85 απόφαση

του Διοικητικού Συμ

βουλίου της.
18.

Η Ένωση

Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών Ελ

λάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Β. Μανίκα Αντιπρόε
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.
19.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αγρινίου νόμιμα
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Γ.
με

την

από

Πιστιόλα, σύμφωνα

26-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του.
20.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Άρτας, νόμιμα

εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Κ. Οικονομίδη, σύμφω
να με την από 20-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίοι
του.
έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1416/84
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β.

Το πενταετές

πρόγραμμα οικονομικής

και κοινωνικής ανά

πτυξης 1983-1987
γ.

Τη διεθνή σύμβαση RAMSAR

δ.

Τις αποφάσεις των

Νομαρχιακών

Συμβουλίων Αιτωλοακαρνα

νίας, *Αρτας και Πρέβεζας με αριθμούς 4/21-3-85, 3/20-385 και 3/21-3-85 αντίστοιχα
συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Η ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου έχει σημα
ντικές δυνατότητες

ανάπτυξης με αξιοποίηση των φυσικών πόρων

της. Η μορφολογία και οι υδροβιολογικές συνθήκες του ανοιχτού
κόλπου καθώς

και οι λιμνοθάλασσες της περιοχής δίνουν τη δυ

νατότητα αλιευτικής
χής. Η

και ιχθυοκομικής

αξιοποίησης της περιο

σύσταση των εδαφών, που οφείλεται στην εναπόθεση φερ

τών υλών από τους δύο ποταμούς

Λούρο και

Άραχθο, είναι κα

τάλληλη για γεωργική εκμετάλλευση υψηλής παραγωγικότητας.
2. Η

περιοχή του Αμβρακικού παρουσιάζει αξιόλογες δυ

νατότητες τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης με αξιοποίη
ση των παραδοσιακών οικισμών, των αρχαιολογικών χώρων και των
άλλων τουριστικών πόρων της.
3. Παράλληλα, ο Αμβρακικός Κόλπος είναι
σημαντικότερους βιότοπους

στην Ελλάδα

και προστατεύεται από

τη διεθνή σύμβαση του RAMSAR. Το ενδιαφέρον του
διαρκή

εναλλαγή

χερσαίου

ένας από τους
έγκειται στη

και υδάτινου τοπίου, στην πλούσια
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ορνιθοπανίδα του, στην ποικίλη χερσαία, υδρόβια και παρυδάτια
χλωρίδα και πανίδα καθώς και στον αξιόλογο ενάλιο πλούτο του.
4. Με

βάση τις

μέχρι σήμερα σχετικές μελέτες και την

αξιολόγηση των προτάσεων που υπάρχουν από

το Κέντρο Προγραμ

ματισμού και Οικονομικών Ερευνών, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
περιοχής του Αμβρακικού θα

πρέπει να

εντάσσεται στα πλαίσια

των στόχων που προβλέπει το πενταετές πρόγραμμα 1983-1987 για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της

ευρύτερης περιοχής

και να βασίζεται:
α.

Στην αλιευτική και ιχθυοκομική ανάπτυξη, την ήπια τουρι
στική ανάπτυξη καθώς και

την

πολιτιστική

ανάπτυξη της

περιοχής,
β.

Στην

προώθηση

αναπτυξιακών

τομέα εναρμονισμένων με

προγραμμάτων στον αγροτικό

τις

απαιτήσεις

προστασίας του

περιβάλλοντος της περιοχής,
γ.

Στην κατασκευή

των έργων τεχνικής υποδομής που θα μειώ

σουν τη σημερινή απομόνωση

της δυτικής

πλευράς του Αμ

βρακικού και γενικότερα θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη της
περιοχής.
Παράλληλα είναι αναγκαία:
δ.

Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα
στην πράξη

της υπάρχουσας

των υδάτων

από τη

χοιροστάσια,

η

νομοθεσίας για την προστασία

ρύπανση, ιδιαίτερα

προστασία

από τα υπάρχοντα

των βιοτόπων και των φυσικών

μνημείων της βόρειας πλευράς του Αμβρακικού
ταστροφή, καθώς

και η

η εφαρμογή

από την κα

ορθολογική διαχείριση των βιοτό

πων, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τη συνθή
κη RAMSAR.
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ε.

Ο συντονισμός

όλων των

συναρμόδιων φορέων του δημόσιου

τομέα, για ;η συνδυασμένη και προγραμματισμένη κατασκευή
των απαραίτητων έργων υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού
στην περιοχή, καθώς και για τη
σματική εφαρμογή

συστηματική και αποτελε

των μέτρων πολιτικής για την ολοκληρω

μένη ανάπτυξη και την

προστασία

του

περιβάλλοντος της

περιοχής,
στ.

Η συντονισμένη οικονομική ενίσχυση και τεχνική - επιστη
μονική υποστήριξη των
των οργανισμών

τοπικών

παραγωγικών πρωτοβουλιών

τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνεταιριστι

κών οργανώσεων και ιδιωτικών

φορέων για

την παραγωγική

αναβάθμιση της περιοχής.
ζ.

Η ενεργή συμμετοχή του λάου και των φορέων του στην ανα
πτυξιακή διαδικασία και ο ουσιαστικός κοινωνικός έλεγχος
των αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής.
Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η

παρούσα

προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται

από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα

με τις

διατάξεις του άρθρου

11 του νόμου 1416/84, αφορά:
α.

τη συμβολή των συμβαλλομένων και των φορέων που εποπτεύ
ονται από αυτούς, στη συντονισμένη ανάπτυξη και την προ
στασία

του

περιβάλλοντος

της

περιοχής του Αμβρακικού

Κόλπου,
β.

την παροχή υπηρεσιών από τους αρμόδιους φορείς του δημό
σιου τομέα

προς τους

τοπικούς φορείς

τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών,
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για την ενίσχυση

y.

τη μελέτη και υλοποίηση

ενός προγράμματος ολοκληρωμένης

ανάπτυξης της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου προς όφελος
των κατοίκων της περιοχής και της εθνικής οικονομίας.
2. Η παρούσα προγραμματική
άμεση υλοποίηση

της πρώτης

σύμβαση

επίσης

αφορά την

φάσης του προγράμματος ανάπτυξης

της περιοχής, που αποτελείται από:
α.

Ορισμένα έργα
σμού και

τεχνικής υποδομής

ορισμένες τοπικές

είναι άμεσα αναγκαία

και

και κοινωνικού εξοπλι

παραγωγικές επενδύσεις, που
ταυτόχρονα

εναρμονίζονται με

τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της περιοχής (άρθρου 1).
β.

Τη σύσταση

μιας Εταιρείας Ανάπτυξης του Αμβρακικού, από

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικές οργα
νώσεις της

περιοχής και

που θα αναλάβει

τη

από φορείς του δημόσιου τομέα,

σύνταξη

τεχνικοοικονομικών μελετών

σκοπιμότητας για τοπικές παραγωγικές επενδύσεις, την τε
χνική - επιστημονική υποστήριξη

παραγωγικών μονάδων της

περιοχής, την υποβοήθηση της οργάνωσης τους και της επι
μόρφωσης του προσωπικού τους

και την

ανάληψη εμπορικής

δραστηριότητας για την προμήθεια των πρώτων υλών και την
προώθηση των πωλήσεων των μονάδων αυτών, καθώς και άλλων
συναφών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 3
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η

παρούσα προγραμματική

σύμβαση αρχίζει να ισχύει

από σήμερα και η διάρκεια της ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια.
2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται κάθε
φορά για άλλα πέντε (5) χρόνια, εφόσον την παράταση αυτή προ36

συπογράψουν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι
μένων φορέων,

καλούμενοι για

τον λόγο

των συμβαλλο

αυτό από τον Υπουργό

Εθνικής Οικονομίας.
Άρθρο 4
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. Η γεωγραφική περιοχή την οποία αφορά η παρούσα προ
γραμματική

σύμβαση

αποτελείται

τις εδαφικές περιφέρειες των
πιάδας, Αμφιλοχίας

και των

από τον Αμβρακικό Κόλπο και

Δήμων Πρέβεζας,

Άρτας, Φιλιπ-

Κοινοτήτων Καμαρίνας (Ζαλόγγου),

Καναλίου, Κοτσανοπούλου, Λούρου, Μιχαλιτσίου, Ν. Κερασούντος,
Ν. Σαμψούντος,

Ν. Σινώπης,

Ν. Σφηνωτού, Νικοπόλεως, Πέτρας,

Στεφάνης, Φλάμπουρων, Ωρωπού, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Σπυρίδωνος,
Ακροποταμιάς, Αμμοτόπου,

Ανέζης, Βίγλας, Βλαχέρνας, Γαβριάς,

Γραμμενίτσης, Γριμπόβου, Δημαρίου, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Καλο
γερικού, Καμπής,

Κεραματών, Κιρκιζατών, Κομμένου, Κομποτίου,

Κορωνησίας, Κωστακιών, Λιμίνης, Λουτροτόπου, Μεγάρχης, Νεοχωρίου, Παντανάσσης, Παχυκαλάμου, Περάνθης, Πέτα, Πέτρας, Πολύ
δροσου, Ράχης,
νού,

Ρόκκας, Σελλάδων,

Χαλκιάδων,

Στρογγυλής, Συκεών, Φωτει

Ψαθοτοπίου, Αμπελακίου, Κεχρινιάς, Λουτρού,

Μενιδίου, Πατιοπούλου*,
Νικολάου, Βονίτσης,

Σαρδινίων,

Σπάρτου,

Φλωριάδος, Αγ.

Δρυμού, Θυρίου, Κατούνας, Μοναστηρακίου,

Παλαίρου, Παλιαμπέλων2, Πλαγιάς, Πογωνιάς, Τρύφου.
1. Αντί Πατιοπούλου εννοείται η κοινότητα Ανοιξιάτικου
που αποτελούσε παλαιότερα τμήμα της κοινότητας Πατιοπούλου.
2. Να προστεθεί η κοινότητα Περατιάς.Η κοινότητα Περατιάς έχει παραλειφθεί κατά λάθος από το κείμενο της Π.Σ., ενώ
περιλαμβάνεται στον Χάρτη που αποτελεί συστατικό τμήμα της
Σύμβασης.
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2. Η γεωγραφική περιοχή
ριοχή του

Αμβρακικού Κόλπου"

αυτή καλείται

συνοπτικά "πε

ή "περιοχή" και φαίνεται στον

συνημμένο τοπογραφικό χάρτη που

συντάχθηκε από

το Υπουργείο

Χωροταξίας, Οικισμοί) και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 5
ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
1. Τα

αρμόδια Υπουργεία και οι άλλοι φορείς του δημό

σιου τομέα, που συμβάλλονται στην παρούσα

προγραμματική σύμ

βαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εντάσσουν στο ετήσιο πρό
γραμμα δημοσίων επενδύσεων τις μελέτες και τα έργα που αναφέ
ρονται στο

πενταετές πρόγραμμα με κατάλληλο ύψος ετήσιων πι

στώσεων, ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και τα έργα αυτά στο
χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το πρόγραμμα.
2. Μετά

τη σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού

η μελέτη και κατασκευή των έργων
αυτού του

της προηγούμενης παραγράφου

άρθρου, μπορεί να ανατεθεί στην Εταιρεία, με ειδι

κές προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφονται από τον Υπουργό
Εθνικής

Οικονομίας

και

τον πρόεδρο της Εταιρείας

τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό,
και

τους

ενδιαφερόμενους οργανι

σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και συνεταιριστικές οργανώ
σεις. Με ίδιες προγραμματικές
στην Εταιρεία

ή σε

συμβάσεις

μπορεί

να ανατεθεί

ΟΤΑ ή συνεταιριστικές οργανώσεις της πε

ριοχής ή σε επιχειρήσεις τους η

διαχείριση, εκμετάλλευση και

συντήρηση των έργων ή τμημάτων των έργων αυτών.
3. Το

Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουρ

γεία Εθνικής Οικονομίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ38

λοντος αναλαμβάνουν

την υποχρέωση να κινήσουν τη διαδικασία,

ώστε τα

Συμβούλια

Νομαρχιακά

Πρέβεζας

να

προτείνουν

Αιτωλοακαρνανίας,

γεωγραφικές

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
για να

εκδοθεί η

κοινή υπουργική

Άρτας και

ενότητες στην περιοχή,
23 του

νόμου 1416/1984,

απόφαση της παραγρ. 1 του

ίδιου άρθρου. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει την
υποχρέωση να

αναθέσει και χρηματοδοτήσει την οικονομοτεχνική

μελέτη της παραγρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.
4. Το Υπουργείο Δημοσίων

*Εργων αναλαμβάνει

την υπο

χρέωση να αναθέσει στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτι
κών Ερευνών (ΙΩΚΑΕ) την

εκπόνηση ωκεανογραφικής

μελέτης για

τον Αμβρακικό Κόλπο, οι προδιαγραφές της οποίας θα συνταχθούν
σε συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας,

Οικισμού και Περι

βάλλοντος.
5. Το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
αναλαμβάνει
άδειες

στην

την

υποχρέωση

περιοχή

του

ισχύουσα νομοθεσία και τις

να

εκδίδει

Αμβρακικού

τις περιβαλλοντικές

Κόλπου σύμφωνα με την

αναπτυξιακές κατευθύνσεις

που θα

ακολουθήσει η περιοχή (άρθρου 1). Επίσης αναλαμβάνει την υπο
χρέωση να υποδείξει μέτρα προστασίας του κόλπου και

όλων των

υδάτινων αποδεκτών της περιοχής, που απολήγουν είτε στον κόλ
πο είτε στις άλλες
που), να

προτείνει την

τουργία δικτύου
και να

προστατευόμενες περιοχές

κατά προτεραιότητα οργάνωση και λει

ποιοτικής

συμβάλει στην

(εκτός του κόλ

παρακολούθησης

του περιβάλλοντος

εγκατάσταση του με κάθε πρόσφορο μέσο,

σε συνεργασία με τους άλλους συναρμόδιους φορείς.
6. Το Υπουργείο Γεωργίας

και το Υπουργείο Χωροταξίας

Οικισμού και Περιβάλλοντος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ολο
κληρώσουν μέσα στο 1985

την

οριοθέτηση
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των προστατευόμενων

περιοχών (βιοτόπων) συμφωνά με τη συνθήκη RAMSAR και να προω
θήσουν όλα τα απαραίτητα έργα και μέτρα πολιτικής για την ορ
θολογική διαχείριση των περιοχών αυτών.
7. Το

Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε συνερ

γασία με το Υπουργείο Γεωργίας αναλαμβάνουν
συντάξουν μελέτη

διαχείρισης του

ριοχής του Αμβρακικού Κόλπου,
κατανομή κατά

την υποχρέωση να

υδάτινου δυναμικού της πε

με πρόταση

για την ποσοστιαία

χρήση, των υδάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης το Υπουργείο Ενέργειας
σικών

Πόρων

αναλαμβάνει

και Φυ

την υποχρέωση να εκπονήσει ομοίωμα

για τη συνδυασμένη διαχείριση -κατανομή κατά χρήσεις- των νε
ρών των λεκανών που καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.
8. Για

τη διάθεση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μο

νάδων, των σφαγείων, των
και βιοτεχνικών

ιχθυοτροφείων και

μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, το

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Εθνικής

των βιομηχανικών

Οικονομίας,

το

σε συνεργασία

με το Υπουργείο

Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναλαμβάνουν την υπο
χρέωση να

ολοκληρώσουν το

συντομότερο δυνατό

τη μελέτη του

θέματος, προκειμένου να θεσπιστούν μέσα στο 1985 τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν, για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλο
ντος και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
9. Το Υπουργείο Δημοσίων
χρέωση να

Έργων αναλαμβάνει

την υπο

εκπονήσει μελέτη επισήμανσης προβλημάτων επεξεργα

σίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων της
βρακικού Κόλπου

και προγραμματισμού έργων ανεξάρτητης ή συν

δυασμένης κατασκευής και λειτουργίας
Αμβρακικού Κόλπου
προτάσεις του

περιοχής του Αμ

από τη

για

την

προστασία του

ρύπανση, λαμβάνοντας υπόψη και τις

ΥΧΟΠ της παραγρ. 5 αυτού του άρθρου. Τα Υπουρ40

γεία Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις Δη
μοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που υπάρ
χουν ή πρόκειται να συσταθούν, θα χρηματοδοτήσουν κατά προτε
ραιότητα την κατασκευή των απαραίτητων έργων

αποχέτευσης των

ΔΕΥΑ, συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Κάθε συμβαλλόμενος φορέας αναλαμβάνει την υποχρέω
ση να εκπονεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) -για
κάθε έργο

για το οποίο υπάρχει τέτοια απαίτηση από την ισχύ

ουσα νομοθεσία- σύμφωνα με τις σχετικές
ντάσσονται από

προδιαγραφές που συ

το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλ

λοντος.
11. Το Υπουργείο Πολιτισμού
την

υποχρέωση

να

προγραμματίσει

και Επιστημών αναλαμβάνει
και

να εκτελέσει τα έργα

αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
φές, τα

Οι ανασκα

έργα αναστήλωσης μνημείων, συντήρησης κτιρίων, κινη

τών ευρημάτων

και μουσείων

Πολιτισμού και

θα εκτελούνται

από το Υπουργείο

Επιστημών. Οι μελέτες και τα έργα αξιοποίησης

φρουρίων και μνημειακών οικοδομημάτων, των οποίων
παραχωρηθεί από

το Υπουργείο

η χρήση θα

Πολιτισμού και Επιστημών στους

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα γίνεται

σε συνερ

γασία του Υπουργείου με τους ΟΤΑ, με την έγκριση και επίβλεψη
των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Για την

εκτέλεση ορισμένων από

τα παραπάνω έργα το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μπορεί
να συντάξει και να

προτείνει στους

ενδιαφερόμενους τοπικούς

φορείς τη σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων. Επίσης, το
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών

αναλαμβάνει την υποχρέωση

να υποβοηθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα που έχει στη διάθεση του
την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και
τιστικά έργα

ιδιαίτερα τα πολι

υποδομής και τις δραστηριότητες των ΟΤΑ της πε41

ριοχής.
12. Η

Γενική

υποχρέωση να

Γραμματεία

υποβοηθεί με

Αθλητισμού

αναλαμβάνει την

όλα τα πρόσφορα μέσα που έχει στη

διάθεση της, την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή. Επίσης
αναλαμβάνει να

υποβοηθεί τις

τοπικής αυτοδιοίκησης

Νομαρχίες και τους οργανισμούς

για την

εκτέλεση αθλητικών προγραμμά

των, έργων και δραστηριοτήτων.
13. 0

Ελληνικός Οργανισμός

υποχρέωση να υποβοηθεί με όλα τα

Τουρισμού αναλαμβάνει την
πρόσφορα μέσα

που έχει στη

διάθεση του την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Αμ
βρακικού Κόλπου και να
διους φορείς

εισηγείται προς

τους άλλους συναρμό

τα θεσμικά μέτρα, τα κίνητρα και τα συμπληρωμα

τικά έργα που κρίνει κάθε φορά αναγκαία για
τή. Επίσης,

την ανάπτυξη αυ

ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αναλαμβάνει την

υποχρέωση να εξειδικεύσει την πολιτική ήπιας τουριστικής ανά
πτυξης της

περιοχής και να προσδιορίσει τις οροφές χωροκατα-

νομής ιδιωτικών επενδύσεων σε κλίνες νέων τουριστικών καταλυ
μάτων, κυρίων και βοηθητικών, για την πενταετία 1985-1989.
14. Οι

Υπουργοί που υπογράφουν την παρούσα προγραμμα

τική σύμβαση αναλαμβάνουν την

υποχρέωση να

διαθέσουν όλα τα

απαραίτητα μέσα και να δώσουν σχετικές οδηγίες στους Νομάρχες
Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας, προκειμένου να υποβοη
θούν

την

υλοποίηση

σύμβασης, διαθέτοντας

των

όρων και κατευθύνσεων της παρούσας

το αναγκαίο

προσωπικό, μηχανήματα και

άλλα πρόσφορα μέσα που έχουν στη διάθεση τους.
15. Τα

Νομαρχιακά Ταμεία Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και

Πρέβεζας αναλαμβάνουν την υποχρέωση
ραιότητα

τη χρηματοδότηση

και

να προωθούν

κατά προτε

την κατασκευή των έργων που

εντάσσονται με αποφάσεις των αντίστοιχων Νομαρχιακών Συμβου42

λίων στο ετήσιο περιφερειακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
16. Οι

Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης που συμβάλλο

νται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν την υπο
χρέωση να εκπονούν τα ετήσια τεχνικά προγράμματα τους σύμφωνα
με τους όρους και τις κατευθύνσεις της σύμβασης αυτής, και να
εντάσσουν στα

προγράμματα αυτά

δυνατοτήτων τους

και με

-στα πλαίσια των οικονομικών

βάση τις

εκάστοτε ισχύουσες διατά

ξεις- τα έργα τοπικής σημασίας που αξιοποιούν προς όφελος των
κατοίκων της περιοχής τα έργα του προγράμματος δημοσίων επεν
δύσεων της

παρούσας σύμβασης

τείνει η Εταιρεία Ανάπτυξης

και ιδιαίτερα τα έργα που προ
Αμβρακικού. Επίσης, αναλαμβάνουν

την υποχρέωση να υποβοηθούν με όλα τα πρόσφορα μέσα που έχουν
στη διάθεση τους την υλοποίηση των όρων και
παρούσας σύμβασης.

κατευθύνσεων της

Τις ίδιες υποχρεώσεις αναλαμβάνουν και οι

αναπτυξιακοί σύνδεσμοι που θα προσυπογράψουν την παρούσα σύμ
βαση μετά τη σύσταση τους.
Άρθρο 6
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
1.

Το

Υπουργείο

Εθνικής

Οικονομίας αναλαμβάνει την

υποχρέωση να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο
διάθεση

του

τις

μέσο που

έχει στη

παραγωγικές επενδύσεις του νόμου 1262/1982

που αφορούν την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
του Αμβρακικού

Κόλπου, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύν

σεις που θα ακολουθήσει η περιοχή (άρθρου 1) και το πρόγραμμα
ανάπτυξης της περιοχής (άρθρου 8).
2. Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η Ελληνική Τράπεζα Βιο
μηχανικής Αναπτύξεως και το Ταμείο Παρακαταθηκών
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και Δανείων

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δανειοδοτούν κατά προτεραιότητα
τις παραπάνω παραγωγικές επενδύσεις
Υπουργό

Εθνικής

Οικονομίας,

που εγκρίνονται

με τους όρους και προϋποθέσεις

που προβλέπονται από τον νόμο 1262/1982,
σία, τα

από τον

την κειμένη νομοθε

καταστατικά των Τραπεζών και τις αποφάσεις των νομι-

σματοπιστωτικών αρχών, καθώς και να διευκολύνουν με κάθε πρό
σφορο μέσο που έχουν στη διάθεση τους τη μελέτη και πραγματο
ποίηση των επενδύσεων αυτών.
3. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι συνεται
ριστικές οργανώσεις, που συμβάλλονται στην παρούσα προγραμμα
τική σύμβαση, οφείλουν να ακολουθούν τους
τευθύνσεις της

τις κα

σύμβασης αυτής και του προγράμματος ανάπτυξης

της περιοχής, κατά τη σύνταξη των
ποίηση των

όρους και

παραγωγικών επενδύσεων

μελετών και

τους στην περιοχή του Αμ

βρακικού Κόλπου. Οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, οι
γικών συνεταιρισμών

την πραγματο
ενώσεις γεωρ

και τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελη

τήρια, που συμβάλλονται στην παρούσα σύμβαση, οφείλουν να συ
στήνουν στα μέλη τους να ακολουθούν τους ίδιους όρους και κα
τευθύνσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις του νόμου 1262/1982
που πραγματοποιούν στην περιοχή. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβά
νει και η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού

μετά τη

σύσταση της

και την προσυπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 7
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
1. Το
με

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,

τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονο-
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μίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση, με βάση όλες τις μέχρι σήμε
ρα μελέτες που έχουν

εκπονηθεί, να

του 1985, σε συνεργασία
δημόσιου τομέα, πενταετές
του Αμβρακικού

συντάξει μέχρι

με όλους

το τέλος

τους αρμόδιους φορείς του

πρόγραμμα

ανάπτυξης

της περιοχής

Κόλπου. Για τη σύνταξη του προγράμματος αυτού

θα χρησιμοποιήσει και πέντε (5) τουλάχιστον
φόρων ειδικοτήτων,

επιστήμονες δια

που αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την απα

ραίτητη εμπειρία θα προσληφθούν στη συνέχεια από την Εταιρεία
Ανάπτυξης Αμβρακικού.

Η Εταιρεία,

τουργία της, θα αναλάβει
ετήσια αναθεώρηση

την

μετά τη

παραπέρα

του προγράμματος,

σύσταση και λει

επεξεργασία

και την

προτείνοντας με βάση το

πρόγραμμα αυτό: α) προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια Αιτωλοακαρνα
νίας,

Άρτας

και

Πρέβεζας το ετήσιο περιφερειακό πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων της περιοχής

του

Αμβρακικού

Κόλπου, β)

προς τους αναπτυξιακούς συνδέσμους και τους οργανισμούς τοπι
κής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της

περιοχής του

Αμβρακικού Κόλπου,

έργα τοπικής σημασίας που είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση
των έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ή για την ανά
πτυξη της περιοχής, γ) προς τους ΟΤΑ, τις συνεταιριστικές ορ
γανώσεις και τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της πε
ριοχής, τις τοπικές παραγωγικές επενδύσεις που είναι αναγκαί
ες για την ανάπτυξη της περιοχής, δ) προς

όλους τους αρμόδι

ους φορείς τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη και
την προστασία του περιβάλλοντος

της περιοχής

του Αμβρακικού

Κόλπου.
2. Όλοι

οι φορείς που συμβάλλονται στην παρούσα προ

γραμματική σύμβαση θα συνεργάζονται με το ΚΕΠΕ και

στη συνέ

χεια με την Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού κατά τη σύνταξη και
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την ετήσια αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης του Αμβρακι
κού Κόλπου και θα λαβαίνουν υπόψη τους τις προτάσεις του ΚΕΠΕ
και στη συνέχεια της Εταιρείας κατά

τη σύνταξη

των σχετικών

προγραμμάτων τους. Σε περίπτωση που ένας από τους φορείς αυ
τούς διαφωνεί με τις παραπάνω προτάσεις, θα αποφασίζει σχετι
κά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση του Επιτε
λικού Συμβουλίου Εποπτείας Πενταετούς (ΕΣΕΤΤ).
Άρθρο 8
ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
8.1.
α.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Για τον ιχθυογεννητικό
θαλασσινών

ψαριών

σταθμό

και

μαζικής

παραγωγής γόνου

καρκινοειδών στη θέση Πωγωνίτσα

του Ν. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 200
εκατ.

δρχ.

περίπου,

το Υπουργείο Γεωργίας αναλαμβάνει

την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης μέχρι

το τέλος Ιου

νίου 1985. Στη συνέχεια θα αρχίσει η κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθμού με πίστωση για το 1985 15 εκατ. δρχ.
Τη

διαχείριση,

εκμετάλλευση

μετά την ολοκλήρωση της

και συντήρηση της μονάδας

θα αναλάβει

το Υπουργείο Γεωρ

γίας.
β.

Για

τη μονάδα

κυπρινοκαλλιέργειας στο Ψαθοτόπι του Ν.

Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 55

εκατ. δρχ. περίπου,

το Υπουργείο Γεωργίας μέσω της νομαρχιακής υπηρεσίας του
στο Ν. Άρτας αναλαμβάνει
εργασιών και

την

ολοκλήρωση

των σχετικών

την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μέ

χρι το τέλος Δεκεμβρίου 1985. Η διαχείριση και συντήρηση
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μέρους της

μονάδας μετά

την ολοκλήρωση της θα ανατεθεί

σε τοπικό

συνεταιρισμό ή

σε δημοσυνεταιριστική ανώνυμη

εταιρεία που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Το τμήμα πα
ραγωγής γόνου θα εξακολουθήσει

να

το

διαχειρίζεται το

Υπουργείο Γεωργίας.
Για το

σταθμό συγκέντρωσης - διαλογής χελιών, συνολικού

προϋπολογισμού 25 εκατ. δρχ. περίπου, το Υπουργείο Γεωρ
γίας αναλαμβάνει

την παρακολούθηση της σχετικής μελέτης

που συντάσσεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ, και
ταξίας, Οικισμού

το Υπουργείο Χωρο

και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την υπο

χρέωση της χωροθέτησής του. Το έργο θα κατασκευαστεί από
την

Ένωση

Αλιευτικών

και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών

Ελλάδας, με χρηματοδότηση του από το Υπουργείο Γεωργίας.
Η διαχείριση

και συντήρηση του σταθμού μετά την ολοκλή

ρωση του θα ανατεθεί

στην Ένωση

Αλιευτικών και Ιχθυο

τροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδας.
Για τη μονάδα χελοκαλλιέργειας
συνολικού προϋπολογισμού
Γεωργίας αναλαμβάνει
σχετικής μελέτης
και Περιβάλλοντος
τησής του. Το έργο
Γεωργίας με
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στο Ψαθοτόπι Ν. Άρτας,

εκατ.

δρχ.,

το Υπουργείο

την εκπόνηση και παρακολούθηση της

και το

Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού

αναλαμβάνει την υποχρέωση της χωροθέ
θα

κατασκευαστεί

από

το Υπουργείο

χρηματοδότηση του από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων. Τη διαχείριση και συντήρηση της μονάδας μετά
την ολοκλήρωση της θα αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας. Σε
επόμενη φάση θα ανατεθεί η μονάδα σε τοπικό συνεταιρισμό
ή σε δημοσυνεταιριστική ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί
για το σκοπό αυτό.
Για την ιχθυόσκαλα

Πρέβεζας
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στη

θέση Βαθύ, συνολικού

προϋπολογισμού 65

εκατ. δρχ., θα διατεθεί από το Υπουρ

γείο Γεωργίας για το 1985 πίστωση

25 εκατ.

δρχ. Η δια

χείριση και συντήρηση της ιχθυόσκαλας μετά την ολοκλήρω
ση

της

θα

ανατεθεί

στην

Εταιρεία

Ανάπτυξης Αλιείας

(ΕΤΑΝΑΛ).
στ.

Για

τα

διερευνητικά προγράμματα εντατικής καλλιέργειας

ψαριών σε κλωβούς στην Πωγωνίτσα ή
λιέργειας

και

στον κόλπο, μυδοκαλ-

εντατικής γαριδοκαλλιέργειας στη Βόνιτσα

και μονάδας συλλογής και
κού προϋπολογισμού

καλλιέργειας οστράκων, συνολι

215 εκατ. δρχ. περίπου, το Υπουργείο

Γεωργίας αναλαμβάνει την εκπόνηση
Το έργο

των σχετικών μελετών.

θα κατασκευαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, που

θα αναλάβει και τη διαχείριση και

συντήρηση της μονάδας

μετά την ολοκλήρωση της.
ζ.

Για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και τη μετεκπαί
δευση δέκα (10) επιστημόνων για την

υλοποίηση του παρα

πάνω προγράμματος, το Υπουργείο Γεωργίας αναλαμβάνει την
υποχρέωση

εξεύρεσης

των αναγκαίων

πιστώσεων (ετησίου

ύψους 15 εκατ. δρχ. περίπου).

8.2. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ
α.

Για την περιφερειακή αγορά Φιλιππιάδας ετήσιας δυναμικό
τητας 99.383

τόνων νωπών

προϋπολογισμού 350 εκατ.

οπωροκηπευτικών και συνολικού
δρχ.,

το

Υπουργείο Γεωργίας,

στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας του με τη Δημό
σια Επιχείρηση
αφορά

το

Πολεοδομίας

συνολικό

και

Στέγασης

(ΔΕΠΟΣ), που

πρόγραμμα των περιφερειακών αγορών,
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ανέλαβε την υποχρέωση
ΔΕΠΟΣ μέσω

να

διαθέσει

μέσα

στο

1985 στη

της Συνεταιριστικής Κοινοπραξίας Οπωροκηπευ

τικών (ΣΚΟΠ) το ποσό των 500 εκατ. δρχ.,
των μελετών

για τη σύνταξη

του προγράμματος αυτού, που θα ολοκληρωθούν

μέχρι τα μέσα του 1986. Το έργο της περιφερειακής αγοράς
Φιλιππιάδας προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέ
λος του 1987. Η διαχείριση του έργου μετά την ολοκλήρωση
του θα ανατεθεί στη ΣΚΟΠ.
β.

Για το

βιομηχανικό σφαγείο Άρτας ετήσιας δυναμικότητας

5.500 τόνων και συνολικού προϋπολογισμού 750 εκατ. δρχ.,
το

Υπουργείο

Γεωργίας,

στα πλαίσια της προγραμματικής

συμφωνίας του με την Εταιρεία Μελετών Κατασκευών και Τε
χνολογίας

Βιομηχανικών

Εγκαταστάσεων

(ΜΕΤΕΚ) Α.Ε. και

την ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, που αφορά το συνολικό
τών των

βιομηχανικών σφαγείων, συνολικού προϋπολογισμού

2.000 εκατ. δρχ., έχει προεγκρίνει ποσό
από τα

πρόγραμμα μελε

οποία έχουν

850 εκατ. δρχ.,

εκταμιευθεί 450 εκατ. δρχ., ώστε να

ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές μέχρι τα μέσα του 1986. Το
έργο

του

βιομηχανικού σφαγείου Άρτας προγραμματίζεται

να ολοκληρωθεί
του έργου

μέχρι τις

αρχές του

1988. Η διαχείριση

μετά την ολοκλήρωση του θα ανατεθεί στην ΚΤΗ

ΝΟΤΡΟΦΙΚΗ.
γ.

Για την αξιοποίηση του αισθητικού δάσους Νικοπόλεως στην
περιοχή

Μονολιθίου

συνολικού

προϋπολογισμού

δρχ., για την οποία έχει περατωθεί η σχετική

25 εκατ.
μελέτη, το

Υπουργείο Γεωργίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει
πιστώσεις ανάλογα με την πορεία των
εκατ. δρχ. για το 1985.
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έργων και

μέχρι 10

8.3.
α.

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Για το

έργο της αναρρύθμισης του Αράχθου -που είναι εγ

γειοβελτιωτικό και υδροηλεκτρικό με σκοπό την αναρρυθμιση των

εκροών του φράγματος Πουρναριού, ώστε να υδροδο

τηθούν οι πεδιάδες της Άρτας (160.000 στρεμ.) και ΠέταΚομποτΙου

(40.000

στρεμ.)-

1.600 εκατ. δρχ., θα διατεθεί

συνολικού
για

το

προϋπολογισμού
1985

πίστωση 40

εκατ. δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες μέσα στο 1985.
β.

Για τα αρδευτικά έργα Πέτα - Κομποτίου -που αποτελούνται
από αρδευτικά

δίκτυα και

αντιπλημμυρικά έργα σε έκταση

40.000 στρεμ. νοτιοανατολικά της Άρτας- συνολικού προϋ
πολογισμού 2.500 εκατ. δρχ., θα διατεθεί για το 1985 πί
στωση 120 εκατ. δρχ., από το
σεων του

πρόγραμμα δημοσίων επενδύ

Υπουργείου Δημοσίων

Έργων, ώστε να αρχίσει η

πρώτη φάση των έργων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1985.
γ.

Για την προμελέτη των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιά
δας

της

Άρτας

-που περιλαμβάνουν αρδευτικά δίκτυα σε

έκταση περίπου 160.000 στρεμ. στην κεντρική
Άρτας με

υδροδότηση τους

από το έργο αναρρύθμισης του

Άραχθου- προϋπολογισμού 85 εκατ. δρχ., θα
το 1985

πίστωση 9

πεδιάδα της
διατεθεί για

εκατ. δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων

επενδύσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
δ.

Για τη μελέτη των αρδευτικών έργων
λαμβάνουν ταμιευτήρα,

έργα προσαγωγής και αρδευτικά δί

κτυα για την άρδευση 36.000 στρεμ.
ρου- προϋπολογισμού
1985 πίστωση 15 εκατ.

Ξηρομέρου -που περι
στην περιοχή Ξηρομέ

26 εκατ.

δρχ., θα

δρχ.

το
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από

διατεθεί για το

πρόγραμμα δημοσίων

επενδύσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
ε.

Για τα αρδευτικά έργα Βόνιτσας - Μοναστηρακίου συνολικού
προϋπολογισμού 1.300 εκατ. δρχ. θα διατεθεί
πίστωση 50

για το 1985

εκατ. δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ

σεων του Υπουργείου Γεωργίας. Η διαχείριση και συντήρηση
του έργου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα ανα
τεθεί σε Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
στ.

Για την εκπόνηση της

προμελέτης

και

οριστικής μελέτης

του αρδευτικού έργου του Ελαιώνα Πρέβεζας -που αφορά την
άρδευση και αποστράγγιση 10.000
σμού 50

εκατ. δρχ.,

εκατ. δρχ. από

το

στρεμμάτων- προϋπολογι

θα διατεθεί
πρόγραμμα

για το 1985 πίστωση 5

δημοσίων

επενδύσεων του

Υπουργείου Γεωργίας.
ζ.

Για την αναθεώρηση της μελέτης του έργου της χαμηλής ζώ
νης Λάμαρης -που αφορά
προϋπολογισμού 15

την άρδευση

εκ«τ. δρχ.,

πίστωση 4 εκατ. δρχ.

από το

10.000 στρεμμάτων-

θα διατεθεί

για το 1985

πρόγραμμα δημοσίων επενδύ

σεων του Υπουργείου Γεωργίας.
8.4.
α.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Για τη

μελέτη της οδικής σύνδεσης του Ακτίου με τη δια

σταύρωση

προς

Βόνιτσα,

Ακτίου -

Βόνιτσας -

που

αποτελεί

τμήμα

της οδού

Μεσολογγίου προϋπολογισμού 6 εκατ.

δρχ., θα διατεθεί για το 1985 πίστωση 2,5 εκατ. δρχ. από
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Δημοσίων
Έργων.
β.

Για το έργο της
μελέτης 20

εισόδου της

Πρέβεζας, με προϋπολογισμό

εκατ. δρχ. θα διατεθεί για το 1985 πίστωση 5
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εκατ. δρχ., και με συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής 400
εκατ.

δρχ.

θα

διατεθεί

δρχ., από το πρόγραμμα

για το 1985 πίστωση 100 εκατ.

δημοσίων

επενδύσεων

του Υπουρ

γείου Δημοσίων Έργων.
γ.

Για το

έργο της Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας προϋπολογισμού

μελέτης 8 εκατ. δρχ. και συνολικού
εκατ.

δρχ.,

θα

διατεθεί

προϋπολογισμού 2.000

για το 1985 πίστωση 60 εκατ.

δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων.
δ.

Για την

οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας συνολικού προϋπολο

γισμού 1.585 εκατ. δρχ., θα διατεθεί για το 1985 πίστωση
392 εκατ.

δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του

Υπουργείου Δημοσίων Έργων και θα συνεχιστεί
δότηση του

η χρηματο

το 1985, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του

έργου στις αρχές του 1987.
ε.

Για το έργο της οδικής παράκαμψης
λικού προϋπολογισμού

της Αμφιλοχίας, συνο

500 εκατ. δρχ., το Υπουργείο Δημο

σίων Έργων αναλαμβάνει την υποχρέωση να αρχίσει την κα
τασκευή του μέσα στο 1985.
8.5.
α.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Για

οδικούς

σταθμούς

και κέντρα εστίασης και αναψυχής

των Νομών Άρτας - Πρέβεζας -

Αιτωλοακαρνανίας, συνολι

κού προϋπολογισμού

δρχ., θα

150 εκατ.

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

του

διατεθεί από το

Ελληνικού Οργανισμού

Τουρισμού για το 1985 πίστωση 5 εκατ. δρχ. για την εκπό
νηση των απαραίτητων μελετών.
β.

Για

πορθμέιακούς σταθμούς των Νομών
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Πρέβεζας - Αιτωλο-

ακαρνανίας, συνολικού

προϋπολογισμού 150 εκατ. δρχ., θα

διατεθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
νικού Οργανισμού

Τουρισμού για

του Ελλη

το 1985 πίστωση 4 εκατ.

δρχ., για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.
y.

Για λουτρικές

και αθλητικές

εγκαταστάσεις στους Νομούς

Πρέβεζας - Αιτωλοακαρνανίας (10 προκατασκευασμένες μονά
δες) συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. δρχ., θα διατεθεί
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Οργα
νισμού Τουρισμού για το 1985 πίστωση 60 εκατ. δρχ., προ
κειμένου να ολοκληρωθεί μέσα στον χρόνο αυτό η κατασκευή
τους.
δ.

Για τη σκάλα - μικρή μαρίνα
λογισμού 50

Πρέβεζας, συνολικού προϋπο

εκατ. δρχ. θα διατεθεί από το πρόγραμμα δη

μοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για
το 1985

πίστωση 5 εκατ. δρχ. για την εκπόνηση της μελέ

της.
ε.

Για την επέκταση των εγκαταστάσεων του ΞΕΝΙΑ Άρτας, συ
νολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. δρχ., θα διατεθεί από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
Τουρισμού για

του

Ελληνικού Οργανισμού

το 1985 πίστωση 5 εκατ. δρχ., για την εκ

πόνηση της μελέτης.
8.6.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
1. Το

Υπουργείο Πολιτισμού

και Επιστημών αναλαμβάνει

την υποχρέωση να εκτελέσει τα παρακάτω έργα και εργασίες:
α.

Στον αρχαιολογικό χώρο Θυρρείου την επισκευή του αρχαιο
λογικού μουσείου, τον καθαρισμό των ορατών
αρχαίου τείχους

τμημάτων του

και τη μελέτη διαμόρφωσης του χώρου της
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Ακρόπολης, με πίστωση yta το 1985 5,5 εκατ. δρχ.
β.

Στην Αμφιλοχία (Λιμναία), τον
τείχους και

της Ακρόπολης,

εκατ. δρχ. (θα αρχίσει
τείχους και

καθαρισμό

με πίστωση

η μελέτη

του

χώρου του

για το 1985 2,0

στερέωσης τμημάτων του

θα ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης του αρ

χαιολογικού χώρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφιλοχίας).
γ.

Στον αρχαιολογικό χώρο Παλιαυλής, τον καθαρισμό του τεί
χους και τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο, με πίστω
ση για το 1985 3,0 εκατ. δρχ.

δ.

Στο φρούριο Βόνιτσας, στερεωτικές
σμό και

τη διαμόρφωση

εργασίες, τον καθαρι

χώρων με πίστωση για το 1985 1,0

εκατ. δρχ.
ε.

Στον Παντοκράτορα του Μοναστηρακίου

Βόνιτσας, στερεωτι

κές εργασίες, με πίστωση για το 1985 0,2 εκατ. δρχ.
στ.

Στην

Παρηγορίτισσα

Άρτας,

σκευές, στερεωτικές εργασίες
του χώρου

επανέκθεση, κτιριακές επι
στα

κελιά,

τη διαμόρφωση

της αυλής και τη συντήρηση ψηφιδωτών και τοι

χογραφιών, με πίστωση για το 1985 0,7 εκατ. δρχ.
ζ.

Πρόγραμμα σωστικών ανασκαφών στην

πόλη

της

Άρτας, με

πίστωση για το 1985 10,0 εκατ. δρχ.
η.

Στους

βυζαντινούς

ναούς Παντάνασσας Φιλιππιάδας, εργα

σίες διαμόρφωσης του χώρου, με πίστωση για το

1985 0,15

εκατ. δρχ.
θ.

Στον αρχαιολογικό
τον καθαρισμό

χώρο της

Νικόπολης την αποτύπωση και

του ρωμαϊκού

υδραγωγείου, την τοποθέτηση

στεγάστρων στον χώρο των ψηφιδωτών της ρωμαϊκής έπαυλης,
τη διενέργεια ανασκαφών, τη στερέωση βυζαντινών μνημείων
και τη

διαμόρφωση του χώρου γύρω από αυτά, καθώς και τη

συντήρηση παλαιοχριστιανικών γλυπτών και ψηφιδωτών δαπέ54

δων, με πίστωση για το 1985 13,0 εκατ. δρχ.
ι.

Στον

αρχαιολογικό

χώρο

Αμμότοπου τον καθαρισμό και τη

διαμόρφωση του χώρου του

Κάστρου και

της Ακρόπολης, με

πίστωση για το 1985 0,3 εκατ. δρχ.
κ.

Στο Κάστρο Ρωγών τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του χώ
ρου, με πίστωση για το 1985 0,3 εκατ. δρχ.

λ.

Στον αρχαιολογικό χώρο
διαμόρφωση του

Κασσώπης

χώρου της

τον

καθαρισμό

και τη

αρχαίας πόλης, με πίστωση για

το 1985 0,7 εκατ. δρχ.
μ.

Στις βασιλικές εκκλησίες Κεφάλου,

εργασίες διαμόρφωσης,

με πίστωση για το 1985 0,2 εκατ. δρχ.
ν.

Στη Μονή

Κάτω

Παναγιάς Άρτας, τη συντήρηση τοιχογρα

φιών,
ξ.

Στο Γεφύρι της Άρτας θα συνεχιστούν οι εργασίες

σε συ

νεργασία με το ΥΔΕ.
ο.

Για

το

Αρχαιολογικό

Μουσείο Άρτας θα εξευρεθεί χώρος

και θα αρχίσει μελέτη για το μουσείο Άρτας,
π.

Για το Αρχαιολογικό και

Βυζαντινό

εξευρεθεί χώρος

αρχίσει μελέτη

και θα

Μουσείο

Πρέβεζας θα

για το νέο μου

σείο.
2. Το

Υπουργείο Πολιτισμού

και Επιστημών αναλαμβάνει

την υποχρέωση να προγραμματίσει για τον χρόνο ισχύος της σύμ
βασης την εκτέλεση έργων

και εργασιών

ρους

στα νεοκλασικά της Πρέβεζας και της

της

περιοχής

και

σε αρχαιολογικούς χώ

Άρτας. Ειδικότερα, το 1986 θα συνεχιστούν
χαιολογικό χώρο

τα έργα

Νικόπολης, οι εργασίες καθαρισμού, στερέωσης

και διαμόρφωσης του φρουρίου και των βυζαντινών ναών
νιτσας, η

στον αρ

αποτύπωση, διαμόρφωση

της Βό

και συμπληρωματική ανασκαφή

των αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας, η αποτύπωση και
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στερέωση τμημάτων

του αρχαίου

τείχους στο

Κάστρο Ρωγών, οι

ανασκαφές και η στερέωση του τείχους και ιδιωτικών
σίων κτιρίων

στον αρχαιολογικό

χώρο της Κασσώπης. Επίσης θα

αρχίσουν οι εργασίες για τη συμπλήρωση
στερέωση των

και δημο

των ανασκαφών

και τη

3 παλαιοχριστιανικών εκκλησιών στον Δρυμό Αιτω

λοακαρνανίας, την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και τη συστη
ματική ανασκαφή της αρχαίας πόλης στο Ανακτόριο, την ανασκαφή
του Ναού του Απόλλωνος και την αποτύπωση του καταποντισμένου
αρχαίου δρόμου

στο 'Ακτιο, τη στερέωση και τον καθαρισμό του

σωζόμενου αρχαίου τείχους της πόλης στο
Άργος),

τη συνέχιση

και στην Πάλαιρο, την

Αμπελάκι (Αμφιλοχικό

των ανασκαφών στο Παλιάμπελα Βόνιτσας
αποκάλυψη, προστασία

και ανάδειξη των

αρχαίων νεοσοίκων και της Ακρόπολης στο Φιδόκαστρο (Κοινότητα
Ανέζας), τη στερέωση και τον καθαρισμό των κτιρίων των ρωμαϊ
κών λουτρών στην Κοινότητα Στρογγυλής, τη στερέωση, συντήρηση
και διαμόρφωση δύο βυζαντινών ναών και

της Κούλιας Κορακονη-

σίας, τη στερέωση και διαμόρφωση της Μονής Ροδιάς, τη συνέχι
ση των ανασκαφών, τον

καθαρισμό και

την αναστήλωση

του Κά

στρου Ρωγών, καθώς και τη μελέτη, αποτύπωση και συντήρηση των
νεοκλασικών κτιρίων της Πρέβεζας και της Άρτας.

8.7.
α.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Για το κλειστό γυμναστήριο Αμφιλοχίας προϋπολογισμού 110
εκατ. δρχ. θα διατεθεί για το 1985 πίστωση 35 εκατ. δρχ.
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμμα
τείας Αθλητισμού.
στηρίου μετά

Η διαχείριση και συντήρηση του γυμνα

την ολοκλήρωση

Αμφιλοχίας.
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του θα

ανατεθεί στον Δήμο

β.

Γκχ το κολυμβητήριο στο αθλητικό κέντρο Άρτας προϋπολο
γισμού 120 εκατ. δρχ. θα διατεθεί για το 1985 πίστωση 20
εκατ. δρχ.

από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γε

νικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τη διαχείριση και συντήρη
ση του κολυμβητηρίου θα αναλάβει η ΓΓΑ.
γ.

Για

το

κλειστό

γυμναστήριο Πρέβεζας στην περιοχή Σκα-

μνούλα και την ολοκλήρωση του αθλητικού

κέντρου προϋπο

λογισμού 125 εκατ. δρχ., θα διατεθεί για το 1985 πίστωση
30 εκατ. δρχ. από

το πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τη διαχείριση και συντή
ρηση του γυμναστηρίου και του αθλητικού

κέντρου θα ανα

λάβει η ΓΓΑ.
8.8.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Για την

οργάνωση της Α' φάσης της Βιομηχανικής Περιο

χής Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. δρχ., θα δια
τεθεί για

το 1985 ποσό 91 εκατ. δρχ. και η ΕΤΒΑ μέσω της θυ

γατρικής της ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. θα αναλάβει την εκτέλεση
υποδομής, αμέσως

μόλις ολοκληρωθεί

των έργων

η διαδικασία απαλλοτριώ

σεων για τη διέλευση των αγωγών αποχέτευσης της ΒΙΠΕ.
Άρθρο 9
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς της παραγρ. 3 αυτού του άρ
θρου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συστήσουν εταιρεία ανάπτυ
ξης του Αμβρακικού, σύμφωνα

με τις

διατάξεις του

άρθρου 44

του νόμου 1416/1984 και τους όρους αυτού του άρθρου, μέχρι το
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τέλος Αυγούστου 1985. Προϋπόθεση για τη σύσταση της εταιρείας
είναι η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας, που να
αποδεικνύει και την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας.
2. Η εταιρεία που θα
"Εταιρεία

Ανάπτυξης

συσταθεί

Αμβρακικού

θα

έχει

Α.Ε.",

"ΕΤΑΝΑΜ", διάρκεια πενήντα (50) χρόνια,

την επωνυμία

διακριτικό

έδρα

την

τίτλο

πόλη της

Πρέβεζας και κύριους σκοπούς αυτούς που περιγράφονται στο άρ
θρο 2 παραγρ. 2β της παρούσας σύμβασης.
3. Μέτοχοι της ΕΤΑΝΑΜ
αυτοδιοίκησης, οι
και βιομηχανικά

θα είναι

οι οργανισμοί τοπικής

συνεταιριστικές οργανώσεις και τα εμπορικά

επιμελητήρια

που

συμμετέχουν

στην παρούσα

σύμβαση καθώς και η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η Ελληνική Τρά
πεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, και το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (εφόσον υπάρχει η σχετική νομική ευχέρεια).
4. Το

διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΜ, θα έχει έντεκα

(11) μέλη και την εξής σύνθεση:
α.

Από ένας (1) εκπρόσωπος των Δήμων Αμφιλοχίας, Άρτας και
Πρέβεζας.

β.

Από ένας

(1) εκπρόσωπος των τριών συνεταιριστικών οργα

νώσεων των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας.
γ.

Ένας (1) εκπρόσωπος των ΑΤΕ, ΕΤΒΑ και ΤΠΔ που θα ορίζε
ται, μετά από εισήγηση τους, με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

δ.

Ένας (1) εκπρόσωπος των
αυτή απασχολεί

εργαζομένων στην

περισσότερους από

Εταιρεία, αν

είκοσι (20) εργαζόμε

νους.
ε.

Τρία (3) άτομα που θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση
της ΕΤΑΝΑΜ,

από τα

οποία το

βάση σχετική καταστατική

ένα (1) θα προέρχεται, με

δέσμευση, από κατάλογο δύο (2)
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ατόμων

που

θα

υποδεικνύονται

Βιομηχανικά Επιμελητήρια που
σύμβαση. Τα

από τα δύο Εμπορικά και

συμβάλλονται

στην παρούσα

υπόλοιπα δύο (2) μέλη που θα εκλέγονται από

τη γενική συνέλευση της

ΕΤΑΝΑΜ θα

πρέπει να

έχουν, με

βάση σχετική καταστατική δέσμευση, επιστημονικές γνώσεις
ή πείρα σχετικές με
διεύθυνση

των

το

εργασιών

επιτροπή αποτελούμενη
σύμβουλο και

αντικείμενο
θα

της

Εταιρείας. Τη

ασκεί τριμελής διευθυντική

από τον

πρόεδρο, τον διευθύνοντα

έναν εντεταλμένο σύμβουλο, μέλος του διοι

κητικού συμβουλίου.
5. Ως εποπτικό συμβούλιο της Εταιρείας,
παραγρ. 2δ

του νόμου

του άρθρου 44

1416/1984, θα οριστεί η Κοινή Επιτροπή

του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.
6. Τα περιουσιακά στοιχεία KOL οι πόροι της

ΕΤΑΝΑΜ θα

προσδιοριστούν με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη της παραγρ.
1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Συνιστάται όργανο με την επωνυμία "Γενική Συνέλευση
Φορέων Προγράμματος Αμβρακικού" ή συνοπτικά "Γενική Συνέλευση
ΦΠΑ", που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε φορέα

που συμ

βάλλεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση.
2. Η

"Γενική Συνέλευση

ΦΠΑ" έχει

ως αρμοδιότητα την

παρακολούθηση της γενικής εξέλιξης του προγράμματος ανάπτυξης
του Αμβρακικού

Κόλπου, προεδρεύεται

Οικονομίας ή τον νόμιμο

από τον Υπουργό Εθνικής

αναπληρωτή του,

δύο (2) φορές τον χρόνο με

συγκαλείται τακτικά

πρόσκληση του
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προέδρου της και

έκτακτα όποτε το ζητήσει η Κοινή Επιτροπή, συνεδριάζει έγκυρα
αν παρευρίσκονται

τουλάχιστον τα

δυο τρίτα

(2/3) των μελών

της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου

των με

λών της. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της καθο
ρίζονται με

απόφαση της

διατάξεις που

Κοινής Επιτροπής,

αναλογικά με τις

αφορούν το διαδημοτικό όργανο των διαδημοτικών

επιχειρήσεων (του άρθρου 5 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών με
αριθμό 25027/ΦΕΚ 244 Β ) .
3.

Η

"Γενική

Συνέλευση

ΦΠΑ" κατά τη συνεδρίαση της

ενημερώνεται από τα μέλη της για
γράμματος ανάπτυξης

τη γενική

εξέλιξη του προ

του Αμβρακικού και ιδιαίτερα για την πο

ρεία των έργων και

επενδύσεων που

προβλέπει η

παρούσα προ

γραμματική σύμβαση

και για το βαθμό εφαρμογής των μέτρων πο

λιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την προστασία
βάλλοντος

του

Αμβρακικού

Κόλπου. Η "Γενική Συνέλευση ΦΠΑ",

μπορεί με απόφαση της να γνωμοδοτήσει για θέματα
την παρούσα

του περι

που αφορούν

προγραμματική σύμβαση και να αναθέσει στην Κοινή

Επιτροπή τη μελέτη λήψης

μέτρων

για

την αποτελεσματικότερη

εφαρμογή της.
4. Συνιστάται επίσης εννεαμελές (9) όργανο με την επω
νυμία "Κοινή Επιτροπή Φορέων Προγράμματος Αμβρακικού" ή συνο
πτικά "Κοινή Επιτροπή". Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από:
α.

το Νομάρχη

Αιτωλοακαρνανίας, ως εκπρόσωπο του Νομαρχια

κού Συμβουλίου

Αιτωλοακαρνανίας, με

αναπληρωτή του που

ορίζεται από το Συμβούλιο αυτό.
β.

το Νομάρχη

Άρτας, ως εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβου

λίου Άρτας, με αναπληρωτή του που ορίζεται από

το Συμ

βούλιο αυτό.
γ.

το Νομάρχη

Πρέβεζας, ως

εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμ60

βουλίου Πρέβεζας, με αναπληρωτή του που

ορίζεται από το

Συμβούλιο αυτό.
δ.

έναν (1) εκπρόσωπο, με

αναπληρωτή του,

των φορέων της

τοπικής αυτοδιοίκησης που συμβάλλονται στην παρούσα σύμ
βαση, που ορίζονται σε κοινή συνεδρίαση εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.
ε.

έναν (1) εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των συνεταιριστι
κών

οργανώσεων

που ορίζονται

που

συμβάλλονται στην παρούσα σύμβαση,

σε κοινή

συνεδρίαση εξουσιοδοτημένων εκ

προσώπων τους.
στ.

έναν (1) εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων που συμβάλλονται στην παρούσα
σύμβαση, που

ορίζονται σε κοινή συνεδρίαση εξουσιοδοτη

μένων εκπροσώπων τους.
ζ.

εκπρόσωπο της ΕΤΑΝΑΜ με

αναπληρωτή

του,

που ορίζονται

από το διοικητικό συμβούλιο της.
η.

δύο (2) επιστήμονες ειδικευμένους
το αντικείμενο της παρούσας
κοινή απόφαση

σε θέματα σχετικά με

σύμβασης, που

ορίζονται με

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας

και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
5. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολού
θηση της

τήρησης των

όρων της προγραμματικής σύμβασης και η

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής
εφαρμογής της, που τυχόν

με την

ερμηνεία ή

τον τρόπο

θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομέ

νων.
6. Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται στην

πρώτη συνεδρίαση

της με πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μέσα σε δύο
(2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, εκλέγει τον
πρόεδρο και

τον αντιπρόεδρο της, συγκαλείται από τον πρόεδρο
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της τακτικά μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όποτε
το ζητήσουν
στον έξι

τουλάχιστον τρία

(6) από

τους συμβαλλόμενους

συνεδριάζει έγκυρα
τα μέλη της και

(3) από τα μέλη της ή τουλάχι
στην παρούσα σύμβαση,

αν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) από

αποφασίζει

για

κάθε

θέμα

με

την απόλυτη

πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
Άρθρο 11
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί
να συμβληθεί, εκτός από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμ
βαση, και
άρθρου 1
φορέα

άλλος φορέας
του νόμου

αυτό

και

του δημόσιου τομέα της παραγρ. 6 του

1256/1982, εφόσον

από

όλους τους συμβαλλόμενους στην παρούσα

σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της
ριέχονται

για

το

προσυπογραφεί από τον

έργο

που

παρούσας, στο

οποίο πε

αναλαμβάνει ο φορέας αυτός, τα

στοιχεία της παραγρ. 3 του άρθρου 11 του
προσυπογραφόμενο συμπληρωματικό

νόμου 1416/1984. Το

κείμενο προσαρτάται στην πα

ρούσα σύμβαση και αποτελεί οργανικό τμήμα της.
2. Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί
να προσυπογράψει την παρούσα προγραμματική σύμβαση αναπτυξια
κός σύνδεσμος που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 23 του νόμου 1416/1984, εφόσον στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης που συνιστούν τον
τουλάχιστον ένας

από τους

σύνδεσμο αυτό περιλαμβάνεται

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

της παραγρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας

σύμβασης. Αναπτυξια

κός σύνδεσμος που προσυπογράφει την παρούσα σύμβαση αποκτά τα
δικαιώματα και

αναλαμβάνει τις
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υποχρεώσεις που προβλέπονται

σε αυτήν

για τους αναπτυξιακούς συνδέσμους, για κάθε δραστη

ριότητα του που εκτείνεται συνολικά ή μερικά μέσα στη γεωγρα
φική περιοχή του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης.
3. Η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ) συνιστάται
με την καταστατική δέσμευση να προσυπογράψει μέσα σε ένα μήνα
από τη σύσταση της την παρούσα προγραμματική σύμβαση, προκει
μένου να αποκτήσει τα δικαιώματα και να αναλάβει τις υποχρεώ
σεις που προβλέπονται γι' αυτήν, στην παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 12
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1.

Για

την

εξειδίκευση

της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης μπορεί να υπογράφονται σύμφωνα με
άρθρου

11

του

τις διατάξεις του

νόμου 1416/1984 προγραμματικές συμβάσεις για

την παροχή υπηρεσιών ή τη μελέτη και εκτέλεση
πηρετούν τις

αναπτυξιακές κατευθύνσεις

βρακικού Κόλπου (άρθρου 1). Οι συμβάσεις

έργων που εξυ

της περιοχής του Αμ
αυτές καλούνται ει

δικές προγραμματικές συμβάσεις και προσαρτώνται ως παραρτήμα
τα στην παρούσα σύμβαση. Σε κάθε ειδική προγραμματική σύμβαση
συμμετέχει υποχρεωτικά

τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς

τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας
σύμβασης και

ένας από τους λβιπούς φορείς του δημόσιου τομέα

που συμβάλλονται σ' αυτήν, και οπωσδήποτε

η Εταιρεία Ανάπτυ

ξης του Αμβρακικού. Στις ειδικές προγραμματικές συμβάσεις που
συνάπτονται μέχρι το τέλος του 1986, συμμετέχει και το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
2. Οι

όροι της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυ

τού δεν έχουν υποχρεωτική

εφαρμογή, εφόσον
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υπογράφεται προ-

γραμματική σύμβαση

για την

παροχή υπηρεσίας

ή για έργο που

δεν περιλαμβάνεται στο αντικε6μενο της παρούσας σύμβασης (άρ
θρου 2).
01 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Γ. ΜΩΡΑΙΤΉΣ

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΠΙΣΤΗΜ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ Ε Π Ε
Λ.

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ E O T

ΚΑΤΣΕΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΒΑΣ. ΚΑΦΙΡΗΣ

ΥΦ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

NIK.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Τ.Β.Α.
ΚΩΝ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Τ.Π.Δ.
ΚΩΝ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑς

ΑΡΤΑς

ΠΡΕΒΕΖΑς

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κ. ΑΝΔΡ0ΥΤΣ0Π0ΥΛ0Σ

Κ. ΣΤΡΑΤΗΝΑΚΗΣ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α.α.

NIK. ΤΕΛΩΝΑΣ

XP. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π. ΣΑΡΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ

ΚΩΝ. ΔΡΙΒΑΣ

ΒΗΣ. ΧΥΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α.α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Γ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
α.α.

Π. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Κ. ΣΚΡΕΤΤΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Ι.Σ. ΕΛΛΑΔΑΣ
α.α.

Ν. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ

Β. ΜΑΝΙΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΚΑΙ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑς
Γ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΚΑΙ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ
Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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2.2.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Πηγή: Έγγραφο ΚΕΠΕ

υπ' αριθ. 259/135/5-2-1988

για ενημέρωση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας)
Όπως προκύπτει

από την

ενημέρωση που έγινε με εντολή

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (έγγραφο ΥΠΕΘΟ

Α 5314/20-10-

1987), τα περισσότερα από τα έργα της Προγραμματικής Σύμβασης
βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον ρυθμό που επιτρέπουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους

(π.χ. ανάγκη μακροχρόνιων μελετών για τα

εγγειοβελτιωτικά έργα), διάφορα θεσμικά προβλήματα (π.χ. δια
δικασίες

απαλλοτριώσεων

για

την αποχέτευση της BITTE Πρέβε

ζας), διάφορες αλληλοεξαρτήσεις (π.χ. οι οδικοί
άξονα Αστακός-Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα

σταθμοί στον

έχουν συνδεθεί με τη ζεύξη

Ακτίου-Πρέβεζας που οδηγεί σε παράκαμψη των αστικών κέντρων),
άλλες

δυσκολίες,

όπως

περιορισμοί του ετήσιου προγράμματος

δημοσίων επενδύσεων (π.χ. έργα αθλητικής ανάπτυξης
τιστικής ανάπτυξης).

Μερικά έργα εξάλλου έχουν τροποποιηθεί,

με συμφωνία και των τοπικών φορέων (π.χ. το
γείο 'Αρτας

και πολι

βιομηχανικό σφα

έχει αντικατασταθεί με εκσυγχρονισμό του δημοτι

κού σφαγείου για τις τοπικές μόνον ανάγκες).
Για τα έργα αιχμής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή
τα έργα αλιευτικής και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και τα έρ
γα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για τα σπουδαιότε
ρα από

τα λοιπά

έργα δίνονται λεπτομέρειες στα κεφάλαια που

ακολουθούν.
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Έργα αλιευτικής ανάπτυξης
Ιχθυογεννητικός σταθμός Πωγωνίτσας: έχουν αρχίσει οι χω
ματουργικές εργασίες

στον χώρο. Χρειάζεται όμως αναθεώ

ρηση η ιχθυολογική μελέτη και η διάταξη των κτιρίων, και
πρόβλεψη για

τη διαχείριση

των λυμάτων. Το έργο είναι

αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνση Αλιείας.
Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας: έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές των
κτιρίων.
Εκπαιδευτική

μονάδα

κυπρινοκαλλιέργειας

στο

Ψαθοτόπι

Άρτας: επίκειται η έναρξη της λειτουργίας.
Πειραματική μονάδα χελοκαλλιέργειας

στο

Ψαθοτόπι: ανα

θεωρείται η ιχθυολογική-τεχνική μελέτη από την Ομάδα Αμ
βρακικού σύμφωνα με τις νεότερες υποδείξεις της Διεύθυν
σης Αλιείας.
Σταθμός

συγκέντρωσης-διαλογής

φορέα διαχείρισης και γι' αυτό

χελιών: υπάρχει πρόβλημα
καθυστερεί

η κατασκευή

του έργου.
Διερευνητικό πρόγραμμα

μυδοκαλλιέργειας στον όρμο Βλυχά

Αιτωλοακαρνανίας. Οι σχετικές εγκαταστάσεις της Εποπτεί
ας Αλιείας

του νομού καταστράφηκαν χωρίς να ολοκληρωθεί

το ερευνητικό πρόγραμμα και τώρα προωθείται η ίδρυση πα
ραγωγικής μονάδας

από τοπικό φορέα. Παρατηρείται κάποια

απροθυμία ανάληψης

ευθυνών από

την Τοπική Αυτοδιοίκηση

για κοινοτικοσυνεταιριστική επιχείρηση.
Διερευνητικά προγράμματα της Εποπτείας Αλιείας Πρέβεζας.
Έχουν ξεκινήσει
ρούν κανονικά

3 διερευνητικά

προγράμματα που προχω

σε συνεργασία με τον τοπικό αλιευτικό συ

νεταιρισμό:
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α.

εκτροφή χελιών σε ιχθυοκλωβούς στο Βαθύ,

β.

εκτροφή μυδιών στην Πωγωνίτσα,

y.

μονάδα ιχθυοκλωβών για εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού. Χρειάζεται

ενίσχυση της Εποπτείας Αλιείας με

επιστημονικό προσωπικό.
Έργα βελτιωτικά ιχθυοτροφείων: γίνονται συνεχώς έργα με
χρηματοδότηση από

τις Νομαρχίες

και με ευθύνη των Επο

πτειών Αλιείας.
Έργα τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
Ολοκληρώθηκαν οι
εγκαταστάσεων

αρχιτεκτονικές

από

μελέτες* των λουτρικών

τον EOT και μεταβιβάστηκαν κονδύλια

στις Νομαρχίες για την εκτέλεση των έργων.
Προωθήθηκε με

ειδικές προγραμματικές

Δήμους Άρτας

και Πρέβεζας η δημιουργία γραφείων πληρο

φοριών τουρισμού στις αντίστοιχες

συμβάσεις με τους

πόλεις

και

ήδη λει

τουργεί το γραφείο της Πρέβεζας.
Έχει ολοκληρωθεί

η Προκαταρκτική

Έκθεση για τη μικρή

μαρίνα Πρέβεζας με ανάθεση του EOT.
0 οδικός σταθμός Άρτας προωθείται στα

πλαίσια προγράμ

ματος ανάπλασης της περιοχής "γεφύρι της Άρτας". Το έρ
γο απαιτεί και απαλλοτριώσεις.
Το έργο "επέκταση Ξενίας"

Άρτας αντικαταστάθηκε

με το

έργο "διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων και υπαί
θριο θέατρο" στο κάστρο

της Άρτας,

το οποίο προχωρεί

κανονικά.
0 Δήμος

Άρτας προωθεί

τη δημιουργία ξενώνα οικοτουρι-

σμού στο παλιό λιμάνι της Κόπραινας.
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0 EOT προωθεί την οργάνωση ειδικών
των-διαδρομών

με

εξειδικευμένη

τουριστικών κυκλωμά-

ξενάγηση μέσα και γύρω

από τον Αμβρακικό, στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων μορφών
τουρισμού.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου
Γεωργίας καταρτίζει πενταετές πρόγραμμα

ανάπτυξης αγρο

τικού τουρισμού στην περιοχή.
Οι Διευθύνσεις Δασών των τριών νομών προωθούν έργα δασι
κής αναψυχής στα αισθητικά δάση Μονολιθίου Πρέβεζας, Ζηρού Φιλιππιάδας, Περάνθης Άρτας, ενώ έχει τεθεί υπό κα
θεστώς απόλυτης προστασίας

το

παραποτάμιο

δάσος Αγίου

Βαρνάβα.
Έχουν

αρχίσει

τα

έργα

αξιοποίησης και ανάπτυξης των

εξής αρχαιολογικών χώρων: Αρχαία Λιμναία Αμφιλοχίας, Αμφιλοχικό

Άργος,

Εχίνος, Θύρρειο, Πάλαιρος, Νικόπολη.

Επίσης έχουν επιταχυνθεί

οι

εργασίες

διάσωσης αρχαίων

πόλης Άρτας.
Έργα και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Ωκεανογραφική μελέτη

του κόλπου: έχει παραδοθεί η πρώτη

ενδιάμεση έκθεση από το ΕΚΘΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ που επιβλέ
πει τη μελέτη. Προθεσμία περάτωσης η 31/12/1988.
Οριοθέτηση

υγροβιότοπου:

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία

διαμόρφωσης τελικής πρότασης από

τους κεντρικούς φορείς

και επίκεινται συνεννοήσεις με τους τοπικούς φορείς. Αρ
μόδιο ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Ειδική περιβαλλοντική
του ΥΠΕΧΩΔΕ

μελέτη που

εκπονείται με ανάθεση

(Β' φάση μελέτης Παπαγιάννη): Σύντομα παρα70

δίδεται το τελευταίο ειδικό τεύχος.
Σύστημα
έχουν

μόνιμης

παρακολούθησης

ολοκληρωθεί

διαδικασίες

ποιότητας

των υδάτων:

συνεννόησης με συναρμό

διους φορείς σε ό,τι αφορά τα σημεία δειγματοληψίας- και
διερευνάται ο

πίνακας των παραμέτρων. (Η όλη διαδικασία

έχει καθυστερήσει λόγω αλλαγής υπηρεσιακού υπευθύνου στο
ΥΤΤΕΧΩΔΕ).
Μελέτη επισήμανσης

προβλημάτων επεξεργασίας λυμάτων της

περιοχής: ανατέθηκε από το

ΥΪΪΕΧΛΔΕ

στις

14/10/1987 με

προθεσμία εκπόνησης 8 μήνες.
Πρόγραμμα

διαχείρισης

λιμνοθαλασσών Βορείου Αμβρακικού

συγχρηματοδοτούμενο από

ΕΟΚ: επίκειται

η αποστολή στην

ΕΟΚ επίσημου εγγράφου αποδοχής του προγράμματος.
Διαχείριση

χοιροτροφικών

λυμάτων: παραδόθηκε

Αγροτική Τεχνική η μελέτη

διαχείρισης

των

από την

λυμάτων του

χοιροτροφικού συνεταιρισμού Άρτας-Φιλιππιάδας, που χρη
ματοδοτήθηκε από κονδύλια που διαχειρίζεται η ΑΤΕ.
Έργα διαχείρισης και βιολογικού
μάτων:

προχωρεί

η

κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων

βιολογικού καθαρισμού
Μενίδι. Στην

καθαρισμού αστικών λυ

στις

Άρτα και

πόλεις

Αμφιλοχία, Βόνιτσα,

την Πρέβεζα έχουν συσταθεί ΔΕΥΑ

(Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης) και προω
θούν τη

δημιουργία αποχετευτικού δικτύου. Για τη Φιλιπ-

πιάδα ολοκληρώνονται οι σχετικές μελέτες.
Έργα γεωργικής ανάπτυξης
Περιφερειακή αγορά
ρήθηκε

χώρος
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οπωροκηπευτικών Φιλιππιάδας: παραχω
στρεμμάτων
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από το Υπουργείο Γεωργίας

προς τη ΣΚΟΠ
κών),

και

(Συνεταιριστική

προσαρμόζεται

Κοινοπραξία Οπωροκηπευτι

η βασική μελέτη στις συνθήκες

του οικοπέδου για να δημοπρατηθεί η κατασκευή.
Βιομηχανικό σφαγείο Άρτας: αντικαταστάθηκε από σύγχρονο
δημοτικό σφαγείο

τοπικής σημασίας

και χοιροσφαγείο του

Χοιροτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας-Φιλιππιάδας.
Εγγειοβελτιωτικά έργα:
α.

Αρδευτικό Βόνιτσας-Μοναστηρακίου: μετά από καθυστέ
ρηση λόγω

ανάγκης απαλλοτριώσεων, εκτελείται κανο

νικά,
β.

Αρδευτικό
νου):

Μοναστηρακίου

προβλέπεται

η

(συνέχεια

του προηγούμε

ολοκλήρωση

του μέχρι τέλους

άρδευσης χαμηλής

ζώνης Λάμαρης με

1988.
γ.

Οριστική μελέτη

τεχνητή βροχή: παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία,
δ.

Μελέτη άρδευσης

Ελαιώνα Πρέβεζας: μετά την ολοκλή

ρωση των προκαταρκτικών μελετών έχει ανατεθεί η κα
τάρτιση της προμελέτης,
ε.

Αρδευτικό

Μπόϊδα-Μαυρή:

προχωρεί κανονικά η κατα

σκευή,
στ.

Αρδευτικά Πέτα-Κομποτίου: μελετώνται διάφορες εναλ
λακτικές

λύσεις

για

την αντιμετώπιση της μεγάλης

δαπάνης απαλλοτριώσεων,
ζ.

Εγγειοβελτιωτικά Άρτας:

εκπονείται

προμελέτη της

οποίας έχει ολοκληρωθεί το γεωργοτεχνικό μέρος (12/
1985). Το υπόλοιπο μέρος προβλέπεται να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 30/6/1989.
η.

Αρδευτικό Ξηρομέρου

- Φράγμα Κατούνας: έχει ανατε

θεί από το Νομαρχιακό
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Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας προ-

καταρκτική μελέτη στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,
που επανεξετάζει παλαιότερη πρόταση

του Υπουργείου

Δημοσίων Έργων,
θ.

Αναρρϋθμιση παροχών Αράχθου: μελετάται και εκπονεί
ται κατά στάδια από τη ΔΕΗ

με συγχρηματοδότηση από

το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Έργα βιομηχανικής ανάπτυξης
Ολοκλήρωση έργων BITTE Πρέβεζας: το πρόβλημα ηλεκτροδότη
σης λύθηκε, υπάρχουν όμως
αγωγών

ομβρίων

και

προβλήματα δουλείας διέλευσης

επεξεργασίας λυμάτων. Για το πρώτο

θέμα εκκρεμεί απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας,

για δε

το δεύτερο απόφαση του Δήμου Πρέβεζας.
Ιδιωτικές επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΤΒΑ:
α.

μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας

ύψους επένδυσης 160 εκατ.

δρχ. Εκκρεμεί η έναρξη λειτουργίας λόγω προβλημάτων
αποβλήτων,
β.

Εργοστάσιο επίπλων, ύψους επένδυσης

68 εκατ. δρχ.

Λειτουργεί ήδη στη BITTE Πρέβεζας,
γ.

Ολοκληρωμένη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ύψους επένδυ
σης 300 εκατ. δρχ. Βρίσκεται στο στάδιο της πραγμα
τοποίησης.
Έργα συγκοινωνιακής υποδομής

Ζεύξη Άκτιου-Πρέβεζας: το έργο δημοπρατήθηκε με
στημα

"μελέτη-κατασκευή"

προέκυψε ανάγκη

στις

μελέτης των
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το σύ

22/10/1985. Επειδή όμως

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

του

έργου,

η

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών δεν

ολοκληρώθηκε και αναμένονται τα
ψουν

από

τη μελέτη

στοιχεία που

θα προκύ

του ρευματολογικού συστήματος του

στομίου του κόλπου στα πλαίσια της

ωκεανογραφικής μελέ

της που εκπονεί το ΕΚΘΕ.
Βελτίωση

παλαιάς

οδού Άρτας-Πρέβεζας: εκτελείται κατά

τμήματα.
Οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας: εκτελείται κατά τμήματα συμ
φωνά με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Άκτιο-Διασταύρωση προς

Βόνιτσα: εξετάζεται η χάραξη σε

σχέση με τα εγγειοβελτιωτικά του Υπουργείου Γεωργίας.
Παράκαμψη

Αμφιλοχίας:

πρότασης για

επίκειται

προώθηση

της τελικής

υπογραφή από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων

'Εργων.
Είσοδος Πρέβεζας (δυο μελέτες): προχωρούν οι διαδικασίες
έγκρισης.
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3.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3.1.
Το υλικό

το οποίο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
δίνεται σε

τμήμα μόνον της επεξεργασίας
το

πρόγραμμα

"άμεσης

αυτό το μέρος αποτελεί

που έγινε

εφαρμογής",

Προγραμματική Σύμβαση. Συγκεκριμένα,

πριν οριστικοποιηθεί

που μορφοποιήθηκε με την
δίνονται

οι εισηγήσεις

των κυρίων προωθητικών φορέων, που ήταν το ΚΕΠΕ (για λογαρια
σμό του ΥΠΕΘΟ) και τα Υπουργεία:

Εσωτερικών, Γεωργίας, Χωρο-

ταξίας-Οικισμού-Περιβάλλοντος, και Δημοσίων Έργων.
Πριν,

και

παράλληλα

με

τις εισηγήσεις αυτές, έγινε

πλήρης αποδελτίωση των έργων, μελετών και προτάσεων που προω
θούνταν στην

περιοχή στα

πλαίσια του

Πενταετούς, καθώς KOL

των ιδιωτικών επενδύσεων του νόμου 1262/1982 (περί αναπτυξια
κών κινήτρων), για να φανούν οι βασικοί άξονες της αναπτυξια
κής πορείας της περιοχής και οι προοπτικές της.
Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε και ταξινομήθηκε ανάλογα με
τη συμβολή του στην προώθηση των στόχων του αναπτυξιακού προ
γράμματος, τη δυνατότητα άμεσης προώθησης του

και τις επιφυ

λάξεις που δημιουργούσε ως προς τις περιβαλλοντικές συνέπειες
του.
Η αξιολόγηση
της υπάρχουσας

έγινε, βέβαια,

εμπειρικά, με αξιοποίηση

πληροφόρησης, με ενδοϋπηρεσιακές και διυπηρε-

σιακές συνεργασίες, με εκμαίευση επίσημων προτάσεων εκ μέρους
των αρμόδιων

φορέων, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη υλοποίησης

τους, κτλ. Επιπλέον εξετάστηκαν διάφορες προτάσεις ως προς τη
μορφή, το

εύρος και

τους φορείς προώθησης του προγράμματος,
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μέχρις ότου αποφασίστηκε, σε
την πολιτική

ηγεσία του

επίπεδο ΕΣΕΠ,

να προταθεί προς

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η συ

γκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση.
Από το σύνολο των
που επιχειρήθηκαν

επεξεργασιών που

αλλά δεν ολοκληρώθηκαν λόγω έλλειψης στοι

χείων, κρίνεται χρήσιμο να
ακολουθούν,

διότι

έγιναν, και άλλων

αυτές

παρουσιαστούν

οι

εισηγήσεις που

δίνουν πρωτογενή πληροφόρηση, τόσο

γύρω από την περιοχή και τα έργα που

τελικά επιλέχθηκαν, όσο

και γύρω από τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε σχετικά με τον
τρόπο σύνθεσης, μορφοποίησης και προώθησης του προγράμματος.
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3.2.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ KETTE
(μετά τη σύσκεψη των Νομαρχών και
εκπροσώπων των Υπουργείων)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ

Εισήγηση Κ. Παχάκη
Επιστημονικής Συνεργάτριας του ΚΕΠΕ
προς την Επιστημονική Διευθύντρια

Ιούλιος 1984

Α.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. θα ζητηθεί από κάθε δημόσιο φορέα που έχει αρμοδιό
τητα στην

περιοχή, να χαράξει μία πολιτική και ένα πρόγραμμα

έργων για

τη δραστηριότητα

αρμοδιότητας

του,

που αποτελεί

λαμβάνοντας

το αντικείμενο της

υπόψη την επιθυμία ανάπτυξης

της περιοχής σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας

του κόλ

που και των υδροβιοτόπων.
2. Καθώς

θα γίνονται

γνωστά τα πορίσματα της αναπτυ-

ξιακής-περιβαλλοντικής μελέτης, που

τώρα

ανατίθεται

από το

ΥΧΟΠ και η οποία θα οριοθετεί τις περιοχές από άποψη αναγκαί
ας περιβαλλοντικής προστασίας KOL θα σκιαγραφεί
ξιακές δυνατότητες

τις αναπτυ

κατά ζώνες, θα τίθενται υπόψη των φορέων,

για να προσαρμόζουν ανάλογα την πολιτική τους ή για να προβά
λουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τις διαγραφόμενες ρυθμί
σεις χρήσεων και προστασίας.
3. Όλες αυτές οι πολιτικές και τα έργα που θα σχεδια
στούν από

τους φορείς

συγκεντρωθούν στο
για

να

ελεγχθούν

ως "ειδικά προγράμματα Αμβρακικού" θα

ΥΠΕΘΟ,
για

Υπηρεσία

Περιφερειακής Ανάπτυξης,

τη μεταξύ τους συνέπεια και για την

εναρμόνιση τους με τις κατευθύνσεις και τους περιορισμούς της
αναπτυξιακής μελέτης.
4. Η

εναρμόνιση δεν

(Υπηρεσία Περιφερειακής
την άρση

των αντιφάσεων

θα γίνεται

από την ίδια την ΥΠΑ

Ανάπτυξης). Αυτή
και την

απλώς θα μεθοδεύει

εξομάλυνση των διαφορών με

διαβουλεύσεις με τους ίδιους τους φορείς και με άλλους επιτε81

λικούς φορείς (ΥΧΟΠ, ΚΕΠΕ, ΕΣΕΠ κτλ.)·
5. Τα

"ειδικά προγράμματα" των φορέων, αφού εξομαλυν

θούν και εναρμονιστούν, θα εγκριθούν από
Οικονομίας και

τον Υπουργό Εθνικής

θα συγκεντρωθούν σε έναν τόμο που θα αποτελεί

το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμβρακικού. Το Πρόγραμμα
μερώνεται συνεχώς

με ό,τι

τροποποιήσεις γίνονται, ή με τις

νέες προτάσεις που εγκρίνονται. Στο Πρόγραμμα
νται ακόμη

και οι

αυτό θα ενη
θα καταγράφο

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνο

νται ή σχεδιάζονται στην περιοχή από ιδιωτικούς φορείς (ιδιώ
τες, συνεταιρισμούς, μεικτές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές εται
ρείες του Δημοσίου κ.ά.).
6. Κάθε φορέας, κεντρικός ή τοπικός, που θα συμμετέχει
στη σύνθεση του Προγράμματος, θα δεσμεύεται να υλοποιήσει την
πολιτική και τα έργα που έχει ο ίδιος
τα στα

προτείνει, εντάσσοντας

ετήσια προγράμματα και τον προϋπολογισμό του. Αν έχει

προτάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη χρηματοδότηση ή

άλλες προϋ

ποθέσεις (π.χ. πρόσληψη νέου προσωπικού, μετεκπαίδευση, χρη
ματοδότηση ερευνών κ.ά.), θα τις υποβάλει σε ξεχωριστό τεύχος
σαν προτάσεις

με προτεραιότητα,

για να

υλοποιηθούν όταν θα

υπάρχουν πρόσθετοι πόροι.
7. Οι φορείς υλοποίησης των "ειδικών

προγραμμάτων" θα

παρακολουθούν την εφαρμογή τους, θα καταγράφουν τις δυσκολίες
και τις ανάγκες για αλλαγές, και θα μεθοδεύσουν τις αναγκαίες
τροποποιήσεις σε συνεννόηση και με τους άλλους φορείς που τυ
χόν επηρεάζονται. Ό,τι τροποποιήσεις γίνονται, θα γνωστοποι
ούνται και

στην ΥΠΑ,

η οποία

θα πρέπει να συστήσει Γραφείο

Παρακολούθησης Προγράμματος Αμβρακικού.
8. Αν προτείνονται μεταβολές
ευρύτερες επιπτώσεις

και απαιτούν
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στο Πρόγραμμα

που έχουν

γενική συναίνεση, θα προ-

τείνονται στην ΥΤΙΑ, η onoCa
απο-φάσεων. Η

ΥΠΑ επίσης

θα

μεθοδεύει

θα μεσολαβεί

τη

λήψη σχετικών

για τη λύση όλων των

άλλων προβλημάτων που κάθε φορέας δεν μπορεί να λύσει ξεχωρι
στά μόνος του (π.χ. προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, εκμαίευση
πολιτικών αποφάσεων, επίλυση σημαντικών διαφορών μεταξύ φορέ
ων, κινητοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών, παροχή πληροφορι
ών κ.ά.)· θα είναι ο συνδετικός κρίκος του
θα κινητοποιεί

τους άλλους

Προγράμματος, που

φορείς και μηχανισμούς που είναι

απαραίτητοι για την εφαρμογή του.
9. Κάθε φορέας, τοπικός ή κεντρικός, θα μπορεί να προ
ωθήσει

την

πολιτική

και

τα

έργα

της αρμοδιότητας του με

όποιον τρόπο θεωρεί αυτός κατάλληλο, μέσα στα πλαίσια των πε
ριορισμών

της

γενικής

ακόμη και να συστήνει

πολιτικής

που έχει τεθεί. Θα μπορεί

ειδικούς φορείς

για την

εφαρμογή της

πολιτικής του στην περιοχή.
Έτσι θα

μπορεί π.χ. το Υπουργείο Γεωργίας να συστήσει

ειδικό φορέα αλιευτικής ανάπτυξης του Αμβρακικού,
νει σκόπιμο·

η ΑΤΕ

σε συνεργασία

να αναλαμβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

με τους

ιδρύουν αναπτυξιακές

αν το κρί

συνεταιρισμούς· η

ΕΤΒΑ και

η ΑΤΕ να

εταιρείες· οι ΟΤΑ να ιδρύουν κοινοτικές

ή μεικτές επιχειρήσεις· οι νομαρχίες να προωθούν διανομαρχια
κά προγράμματα,

τα ερευνητικά

ιδρύματα να εγκαθιστούν σταθ

μούς έρευνας· ο EOT να προγραμματίζει τουριστική ανάπτυξη- οι
ιδιώτες να αναλαμβάνουν επιχειρήσεις.
10. Για καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν θα χρει
άζεται ειδική άδεια από την υπηρεσία
γράμματος. Η

πολιτική που

ισχύει και

θεσμοθετηθούν για την προστασία
γνωστοί σε

όλους τους

παρακολούθησης του Προ

του

οι περιορισμοί που θα

περιβάλλοντος

θα είναι

φορείς και διαθέσιμοι στις νομαρχίες,
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και αυτοί θα θέτουν
σίες.

Η

υπηρεσία

το πλαίσιο

και θα

παρακολούθησης

ορίζουν τις διαδικα

του προγράμματος μόνον θα

ενημερώνει, θα μεσολαβεί για να εξυπηρετήσει, θα δίνει ιδέες
για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ενδεχομένως θα συμβουλεύει.
Φυσικά, εφόσον θα έχει την εποπτεία της εξέλιξης του προγράμ
ματος και

την πείρα από την εφαρμογή του, είναι σκόπιμο κάθε

σημαντική πρωτοβουλία να συζητείται μαζί της. Επίσης, και οι
υπηρεσίες έγκρισης αναπτυξιακών κινήτρων θα μπορούν να ζητούν
τη γνώμη της, όταν πρόκειται να κρίνουν μεμονωμένες επενδυτι
κές προτάσεις.
Β.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο

σχήμα προτιμάται

από την ίδρυση ενός

γενικού "φορέα ανάπτυξης Αμβρακικού" για τους εξής λόγους:
1. Διότι αποφεύγεται η ανάθεση απροσδιόριστων και ετε
ρόκλητων αρμοδιοτήτων

σε έναν

"παντοδύναμο" φορέα, ο οποίος

θα κινδυνεύει να μην ξέρει τι να πρωτοκάνει

μη έχοντας καμία

εξειδίκευση.
2. Αντιθέτως,
μοδιότητες σε

μια

Υπουργό Εθνικής

ανατίθενται οι συντονιστικής φύσεως αρ

υπηρεσία

που

έχει

άμεση

πρόσβαση στον

Οικονομίας, και επομένως έχει αυξημένο κύρος

και δυνατότητες συντονισμού και διαιτησίας.
3. Η
τομέα

κατάρτιση και

ανατίθεται

στους

η εκτέλεση

του Προγράμματος κατά

υπεύθυνους κατά αντικείμενο φορείς,

ώστε αυτοί να μην αδρανήσουν επαναπαυόμενοι

στον αναπτυξιακό

φορέα.
4. Οι

επιχειρηματικού χαρακτήρα δραστηριότητες αφήνο

νται στην πρωτοβουλία και

την

ευθύνη
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φορέων

ιδιωτικού δι-

καίου, που

καλούνται να

δραστηριοποιηθούν, είτε αυτοί είναι

κρατικές επιχειρήσεις, είτε δημοτικές, μεικτές, συνεταιριστι
κές ή

ιδιωτικές. 'Ετσι οι μεν επιχειρηματικοί φορείς μπορούν

να δράσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και δεν φορτώνονται
με διοικητικές-διαιτησιακές αρμοδιότητες, οι δε δημόσιες υπη
ρεσίες και οργανισμοί μπορούν
έχουν κοινωφελή

να εκτελέσουν

χαρακτήρα (όπως

προγράμματα που

τα ερευνητικά, πειραματικά,

εγγειοβελτιωτικά), χωρίς να δεσμεύονται

από το

κριτήριο της

αποδοτικότητας.
5. Οι

ειδικοί φορείς

που μπορεί

προγράμματος να συσταθούν, θα

κατά την πορεία του

είναι εξειδικευμένοι, ώστε να

μπορούν να επιδιώξουν αποτελεσματικά έναν στόχο· δεν θα είναι
επιφορτισμένοι με τα πάντα.
Αυτό έχει
ιχθυοκομική

ιδιαίτερη

αξιοποίηση,

σημασία

που

την αλιευτική και

φαίνεται να είναι ο κυριότερος

κλάδος που αφορά τον κόλπο. Και
παράδοση για

για

αυτό διότι

εντατικές υδατοκαλλιέργειες

η'τεχνική

δεν υπάρχουν ακόμη

στον τόπο μας -και σε διεθνές*επίπεδο βρίσκονται
τικό

στάδιο-

και

αν

πρόκειται

να πειραματιστούν

σε πειραμα

να αναπτυχθούν χρειάζονται

εξειδικευμένους φορείς, είτε υπηρεσιακούς
κούς, που

και η

είτε επιχειρηματι

με το αντικείμενο και να διαδώ

σουν τις γνώσεις.
6. Τέλος, το προτεινόμενο σχήμα διατηρεί τη λειτουργι
κή αποκέντρωση

και επιβάλλει τη δραστηριοποίηση όλων για την

ανάπτυξη· δεν επιτρέπει την επανάπαυση και την εναπόθεση όλων
των ελπίδων

σε έναν φορέα, ο οποίος τελικά δεν έχει περισσό

τερες δυνατότητες δράσης

από

οποιονδήποτε

άλλον μεμονωμένο

φορέα.
7. Αντίστοιχα,

δεν εξαρτά την ανάπτυξη από τη δραστη85

ριότητα ενός μόνον Οργανισμού, αδρανοποιώντας όλες
πρωτοβουλίες, αλλά

αφήνει ελεύθερο

τις άλλες

πεδίο για ανάληψη πρωτο

βουλιών από όλους τους φορείς.
8. Δεν απαιτεί νέες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμί
σεις για

την άμεση έναρξη της εφαρμογής του, αλλά εντάσσεται

στα υπάρχοντα λειτουργικά σχήματα.
Γ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

1. Δεν είναι εντυπωσιακό,

και δεν

ανταποκρίνεται στη

γενική προσδοκία για ίδρυση ενός αυτόνομου οργανισμού ανάπτυ
ξης, ο

οποίος θα

έχει όλων

των ειδών

τις αρμοδιότητες και

εξουσίες, και απεριόριστη οικονομική δύναμη, ώστε να ρυθμίζει
και να λύνει όλα τα προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν όλοι
οι άλλοι φορείς, και να αναλαμβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
ανεξαρτήτως κόστους και αποδοτικότητας, σε τομείς

που κανείς

άλλος δεν ξέρει τι να κάνει (κυρίως υδατοκαλλιέργειες).
2. Υπάρχει

κίνδυνος να

ατονήσει και

να περιπέσει σε

ανυπαρξία, αν ο κεντρικός συντονιστικός φορέας
γραφείο παρακολούθησης

με το

του Προγράμματος) δεν αποδειχθεί δρα

στήριος και επινοητικός, και αν δεν
μενο υπουργικό

(η ΥΠΑ

υπάρχει συνεχώς ανανεού-

ενδιαφέρον για την πορεία του Προγράμματος. 0

αυτόνομος οργανισμός, αντιθέτως, θα πρέπει πάντα να δικαιολο
γεί την ύπαρξη του με κάποια δράση.
Στην περίπτωση

που ο

κίνδυνος αυτός θα θεωρηθεί πολύ

μεγάλος, είναι προτιμότερο να δοθεί εξουσιοδότηση

στο Υπουρ

γείο Γεωργίας, Διεύθυνση Αλιείας, να καταρτίσει αυτή αναπτυ
ξιακό πρόγραμμα για τον Αμβρακικό, και
Οργανισμό Αλιευτικής

Ανάπτυξης που
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να το

θα ιδρύσει

υλοποιήσει με
υπό την επο-

πτεία της (διότι είναι γνωστό ότι ως ανάπτυξη

του Αμβρακικού

εννοείται από τον κόσμο, κυρίως, η αλιευτική ανάπτυξη).
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1.

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.1. Γενικά

Το αναπτυξιακό πρόβλημα του Αμβρακικού συνίστατο αρχι
κά

στην

προσπάθεια

για

εξυγίανση και απόδοση στη γεωργική

καλλιέργεια των μεγάλων εκτάσεων
που, που

αποτελούν τα

στη βόρεια

πλευρά του κόλ

λεγόμενα "παθογενή" εδάφη της Άρτας

και η βαλτώδης και αβαθής θαλάσσια

περιοχή στις

εκβολές του

Λούρου.
Εδώ και πολλά χρόνια γίνονται μελέτες από το Υπουργείο
Δημοσίων Έργων,

καθώς

Υπουργείο Γεωργίας,

και

πειραματικές

εφαρμογές

από το

για την εξεύρεση κατάλληλου τρόπου αξιο

ποίησης.
Μεταξύ των προτάσεων που μελετήθηκαν σχετικά
η αποξήρανση

των λιμνοθαλασσών

της Άρτας (μελέτη ΥΔΕ 1951-

1952), η αποστράγγιση του βάλτου του Λούρου (ΥΔΕ
μετάπλαση των

παθογενών εδαφών

ήταν και

1980) και η

της Άρτας (δοκιμαστικό πρό

γραμμα του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή Παχυκαλάμου).
Επειδή όμως παρατηρήθηκε συν
προσπάθειες σε

άλλα μέρη

γίου, αποξήρανση ελών
φτωχά αποτελέσματα

τω

χρόνω

της Ελλάδος (π.χ. πόλντερ Μεσολογ

Χαλκιδικής,

από άποψη

Αγουλινίτσα

προς

την

κατεύθυνση

αξιοποίησης της περιοχής και

κ.ά.) έδωσαν

δυνατοτήτων γεωργικής εκμετάλ

λευσης, παρά το μεγάλο κόστος τους, η προσοχή
σιγά

ότι παρόμοιες

της

αλιευτικής και ιχθυοκομικής

του κόλπου.
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στράφηκε σιγά-

Σε αυτό συνετέλεσε

και η

γνώση που αποκτήθηκε εντωμεταξύ σχετικά με τις δυνατό

τητες εντατικής ή ημιεντατικής

ιχθυοκομίας στο

έδαφος, στις

αβαθείς θαλάσσιες περιοχές και μέσα στη θάλασσα, σε ιχθυοκλωβούς ή σχεδίες.
Αυτή όμως η
οδήγησε με

στροφή

τη σειρά

του

αναπτυξιακού προσανατολισμού

της σε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων για

ιχθυοκομική ανάπτυξη, μεσοχρονί,ως, η

οποία παραγνώριζε τόσο

τα βιολογικά προβλήματα της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και
της τεχνητής ανάπτυξης θαλάσσιων οργανισμών σε
κα, όσο

και τα

οργανωτικά προβλήματα

της τεχνολογίας, η οποία
σε

πειραματικό

ή

σε διεθνές

μεγάλη κλίμα

αφομοίωσης ή διάδοσης

επίπεδο βρίσκεται ακόμη

δοκιμαστικό στάδιο. Τέλος είχαν ανεπαρκώς

αναλυθεί KOL τα προβλήματα ομαλής τοποθέτησης σημαντικής πρό
σθετης ποσότητας στην αγορά σε βραχύ χρονικό διάστημα.
Επιπλέον οι αρχικές προτάσεις για υπερεντατική και κα
θολική εκμετάλλευση της περιοχής, τόσο γεωργική όσο και ιχθυ
οκομική, αγνοούσαν το κόστος της αμετάκλητης καταστροφής βιο
τόπων και μνημείων της φύσης, των οποίων η μοναδικότητα και η
σημασία σε διεθνές επίπεδο επισημάνθηκε από άλλες μελέτες.
Σήμερα, τόσο οι μελετητές όσο και οι υπηρεσιακοί παρά
γοντες (Διεύθυνση Αλιείας, ΥΕΒ, ΥΧΟΤΪ, ΥΈΦΠ,

ΚΕΠΕ) συγκλίνουν

στην άποψη ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι βαθμιαία και να μην
συνεπάγεται ριζική και εκτεταμένη
βιολογικού

περιβάλλοντος

της

αλλοίωση

του

φυσικού και

περιοχής. Αυτό και για λόγους

γενικότερους, αλλά και για την προστασία των αναπτυξιακών δυ
νατοτήτων

μακροχρονίως.

Είναι

χαρακτηριστικό

τους μελετητές που είχε λάβει μέρος

στη σύνταξη

ότι ένας από
της μελέτης

για την αλιευτική αξιοποίηση του Αμβρακικού (η οποία πρότεινε
τη μετατροπή των λιμνοθαλασσών

σε σύστημα λεκανών με τεχνητή
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εναλλαγή του

νερού), ο

της νέας μελέτης για
της περιοχής

δρ Μ.

Καμχής, σήμερα, σαν υπεύθυνος

τις συνολικές

που έχει

αναπτυξιακές δυνατότητες

αναλάβει από το ΥΧ0Ϊ1, διακηρύσσει την

ανάγκη να μην αποστή η εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών
παραδοσιακά πλαίσια,

με οριακές βελτιώσεις των ιχθυοτροφείων

που δεν θα αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία
αυτή υποστηρίχθηκε

από τα

δημόσια σε

της περιοχής.

(Η άποψη

σεμινάριο του ΥΧΟΠ και επιβε

βαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕΠΕ).
Στα επόμενα κεφάλαια
κούς, μία

γίνεται,

για

λόγους ενημερωτι

συνοπτική παρουσίαση των μεγάλων αναπτυξιακών προ

τάσεων που έγιναν την τελευταία 5ετία, και κριτική αξιολόγηση
τους.
1.2.

Συνοπτική παρουσίαση και κριτική των
μεγάλων αναπτυξιακών προτάσεων

1.2.1.

Πρώτη Πρόταση: Αξιοποίηση παθογενών εδαφών Άρτας με
ιχθυοκαλλιέργεια
Πρόκειται για πρόταση του Κ.Ι. Ανανιάδη, εμπειρογνώμο

να σε θέματα αλιείας

και

ιχθυοκαλλιέργειας,

τώρα σύμβουλου

της ΠΑΣΕΓΕΣ, πρώην υπαλλήλου του Υπουργείου Γεωργίας και συ
νεργάτη του ΚΕΠΕ.
Έχει υποβληθεί παλαιότερα (προ

του 1974) ως εισήγηση

προς το Υπουργείο Γεωργίας, και αργότερα (1979) ως ιδέα προς
το τεχνικό γραφείο "Ιππόδαμος",
που

είχε

αναλάβει

να

στα

πλαίσια

της προμελέτης

εκπονήσει για το Υπουργείο Γεωργίας,

σχετικά με την αλιευτική αξιοποίηση του Αμβρακικού, το 1980.
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Ουσία της πρότασης:
Ενιαία διαχείριση των υδατίνων

πόρων της

βόρειας πε

ριοχής του Αμβρακικού, για τη δημιουργία στην περιοχή των παθογενών εδαφών της Άρτας

(σλατούχων, αλκαλιωμένων) τεχνητών

υδροστασίων

υφάλμυρων

γλυκέων

έως

υδάτων σε έκταση 25.000

στρεμ. για την παραγωγή κυπρίνων (1.800 τόν.) αλλά
λων,

χελιών,

λαβράκιων

και κεφά

και ενδεχομένως γαρίδων, καραβίδων,

βατράχων, κ.ά.
Η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία
ρανση μέρους

όπως: αποξή

των λιμνοθαλασσών, συνδυασμένη γεωργοαλιευτική

εκμετάλλευση σε άλλο τμήμα

των παθογενών

εδαφών, με εναλλα

κτική καλλιέργεια ψαριών και φυτών, ανάπτυξη θαλάσσιων ιχθυοοστρεοκαλλιεργειών σε

κλωβούς και

σχεδίες, εντατική εκτροφή

θαλάσσιων ψαριών σε χερσαίες δεξαμενές κ.ά.
Επίσης

προβλέπει

όπως: κέντρο διαλογής και
καθαρισμού

οστράκων,

λειτουργία

υποστηρικτικών

μονάδων

συγκέντρωσης χελιών, εγκαταστάσεις

ιχθυογεννητικό σταθμό και αναθρεπτήρια

ψαριών, εργοστάσιο ιχθυοτροφών, εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυηρών, ιχθυαγορά κτλ.
Συνολικά προβλεπόμενη

παραγωγή με

την πλήρη ανάπτυξη

του σχεδίου:
α.

Παραγωγή εμπορεύσιμων ψαριών:
από χερσαίες υδατοκαλλιέργειες
από θαλάσσιες (μάνδρες και κλωβοί)

1.800 τόνοι
400

από λοιπές (στρείδια, μύδια, κτένια)

1.500

Σύνολο

3.700 τόνοι
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p.

Παραγωγή γόνου:
από ιχθυογεννητικό σταθμό

15.000.000 ιχθύδια

από εκκολαπτήρια οστράκων

5.000.000 όστρακα

1.2.2.

Δεύτερη Πρόταση: Αλιευτική αξιοποίηση του Αμβρακικού
και των παρακειμένων εκτάσεων
Πρόκειται για την τελική πρόταση του

Οίκου Ιππόδαμος-

New Technology.
Ουσία της πρότασης:
Η προμελέτη

του Ιππόδαμου, αφού έλαβε υπόψη την παρα

πάνω πρόταση του Κ.Ι. Ανανιάδη, που έθετε το κύριο βάρος στην
αξιοποίηση των αλιπέδων της

Άρτας, μετέθεσε

το βάρος στην

εντατικοποίηση της παραγωγής των ιχθυοτροφείων και
λιέργεια μέσα

στην καλ

στη θάλασσα, σε κλωβούς και σχεδίες, θεωρώντας

ότι η παραγωγή γλυκέων

υδάτων θα

αποτελεί περιθωριακό τμήμα

του σχεδίου ανάπτυξης "λόγω περιορισμένης ζητήσεως των ψαριών
γλυκέων υδάτων".
Στο σχέδιο αυτό προβλέπεται σε πλήρη

ανάπτυξη δυνατό

τητα παραγωγής:
α.

από μετατροπή 20.000 στρ. αλιπέδων σε
λιμνοστάσια

β.

5.000 τόνοι

από μετατροπή φυσικών ιχθυοτροφείων σε
ρυθμιζόμενες λεκάνες

γ.

27.000

από ιχθυοκλωβους (20.000 κλωβούς διαστά
σεων 10X10X5 ανά 4 ή 6 σε 5.000 πλατφόρ
μες)

50.000
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"

δ.

από καλλιέργεια οστράκων και γαρίδων

ε.

από αλιεία μέσα στον κόλπο

21.500 τόνοι
3.500

Σύνολο

"

107.000 τόνοι

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή φυσική παραγωγή του
κόλπου είναι περίπου 500
από τον ανοιχτό κόλπο.

τόνοι από

τα ιχθυοτροφεία

και 400

Στο παρελθόν (1965), η παραγωγή ήταν

περίπου διπλάσια (1.600-1.700 τόνοι).
Η μελέτη υπολογίζει τις
και εντατικών

μονάδων που

αποδόσεις βάσει ιχθυοτροφείων

λειτουργούν σε

Ισραήλ), δεν δίνει όμως στοιχεία σε

άλλες χώρες (π.χ.

τι έκταση

συνολικά λει

τουργούν αυτές οι μονάδες.
Η προμελέτη

αυτή τελικά δεν προκρίθηκε και η οριστική

μελέτη ανατέθηκε σε άλλο οίκο.
1.2.3.

Τρίτη Πρόταση: Μελέτη Οικονομοτεχνικής

Σκοπιμότητας

Αλιευτικής και Ιχθυοκομικής Ανάπτυξης Μείζονος Περιο
χής Αμβρακικού Κόλπου
Πρόκειται για
Υπουργείο

Γεωργίας,

την τελική έκθεση που εκπονήθηκε για το
Γενική

Διεύθυνση

Εγγείων Βελτιώσεων,

Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, από τα Συνεργαζό
μενα Γραφεία

Μελετών (Γκόφας,

Αλεξόπουλος-Αβραμόπουλος,

Βασσενχόβεν, Καμχής, Κρίσπης,

Πατέλλης) με τεχνικό σύμβουλο την

Fisheries Development Limited, London.
Ουσία της πρότασης:
Όπως και η πρόταση No 2 προβλέπει μετατροπή
κών ιχθυοτροφείων

των φυσι

σε ρυθμιζόμενες λεκάνες, που θα επεκτείνο98

νται και σε παρακείμενες βαλτώδεις εκτάσεις

και αλίπεδα, και

καλλιέργεια σε κλωβούς και σχεδίες μέσα στον κόλπο.
Σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα παρα
γωγής (σελ. 108, 111, 113 της μελέτης Γκόφα):
α.

από ρυθμιζόμενα ιχθυοτροφεία σε έκταση
102.000 στρεμμάτων λιμνοθαλασσών KOL
παρακειμένων εκτάσεων:
Ψάρια θαλασσινά

5.400 τόνοι

γαρίδες, όστρακα

1.026

"

καλλιέργειες γλυκών νερών

4.600

"

22.400

•ι

όστρακα

6.600

II

y.

από αλιεία εντός του κόλπου

2.250

II

δ.

από αλιεία γλυκών νερών
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II

β.

από ιχθυοκλωβους, σχεδίες οστράκων, πε
ριφραγμένους χώρους και εντατικές καλ
λιέργειες σε χερσαίες δεξαμενές: (264
πλατφόρμες και 275 σχεδίες)
ψάρια

42.426 τόνοι
Το σχέδιο αυτό συνεπάγεται
έκταση 135.000

στρεμμάτων επί

κατάληψη

και

επέμβαση σε

συνολικής εκτάσεως του κόλπου

450.000 στρεμμάτων (σελ. 92).
Προβλέπονται υποστηρικτικές μονάδες ως εξής:
20

ιχθυογεννητικοί σταθμοί: 12 για ψάρια, 5
για γαρίδες,

δυναμικότητας 83 εκατ. ιχθυδίων, 113 εκατ.

οστράκων, 30 εκατ. γαρίδων,
269

για όστρακα, 3

μονάδες πάχυνσης,
99

2

σταθμοί καθαρισμού οστράκων (Αμφιλοχία-Πρέβεζα),

Θ

κέντρα εμπορίας

-

με

παγοποιητικές

εγκαταστάσεις και

λοιπό εξοπλισμό,
6

κέντρα συγκέντρωσης ζωντανών χελιών,

4

μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών.
Η σύνθεση των καλλιεργούμενων ψαριών κατά είδη προβλέ

πεται να είναι η εξής (σελ. 112 της μελέτης):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραγωγή αλιευμάτων στην περιοχή του Αμβρακικού
(σε τόνους)
Σημερινή

Προβλεπόμενη

Σύνολο

513

40.000

ΚέφαλοL

200

4.460

Χέλια

170

4.750

Λαβράκια

37

8.550

Τσιπούρες

28

7.700

Γλώσσες

0

4.774

Γαρίδα

0

613

Στρείδια-χτένια--αχιβάδες

0

7.613

78

1.140

0

400

Διάφορα
Κυπρίνοι
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Το σύνολο της παραγωγής, εκτός από τα χέλια, τα όστρα
κα και τις γαρίδες,

προβλέπεται ότι

θα προορίζεται

για την

εσωτερική αγορά.
Το

συνολικό

κόστος

της επένδυσης εκτιμάται σε 6.400

εκατ. δρχ., σε τιμές προ του 1981.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του όλου συγκροτήματος σε
πλήρη ανάπτυξη εκτιμάται σε 7,6 δισ. κατανεμόμενα ως εξής:
Δαπάνη διοίκησης

0,039 δισ.

Δαπάνη λειτουργίας

7,477 "

Δαπάνη συντήρησης

0,091

"

7,607 δισ.
Η

συνολική

αξία

της

παραγωγής υπολογίζεται σε 12,4

δισ. με την τρέχουσα αξία των παραγόμενων ειδών

(τιμές 1980-

1981).
Το σχέδιο προτείνεται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
σταδιακή κατασκευή συγκεκριμένων έργων, και όχι
πτυξιακή διαδικασία

που, στην

ως μια ανα

καλύτερη περίπτωση, θα έτεινε

προς το διαγραφόμενο μοντέλο.
Για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος

προτείνεται η

ίδρυση "Οργανισμού Περιφερειακής Αναπτύξεως Αμβρακικού", υπα
γόμενου στον Υπουργό Γεωργίας.
1.2.4.

Σχολιασμός των τριών πρώτων προτάσεων

α. Σχόλια Ομάδας Εργασίας:
1. Είναι αισθητή η διαφορά των εκτιμήσεων των εμπειρο
γνωμόνων των τριών σχεδίων, ως προς τις δυνατότητες παραγωγής
του σχεδίου σε πλήρη ανάπτυξη.
Φαίνεται ότι η εκτίμηση

της προμελέτης
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του Ιππόδαμου

(άνω

των

100.000

τόνων) ευναι

εκείνη που δημιούργησε τις

προσδοκίες και τις διαδόσεις ότι ο Αμβρακικός μπορεί να παράνει και

130.000 τόνους. Από τότε, κάθε μελέτη κάνει και με

τριοπαθέστερες εκτιμήσεις.
Εντούτοις δεν έχει

τόση

σημασία

η

θεωρητικά δυνατή

ανώτατη ποσότητα, αλλά το πόση ποσότητα μπορεί να τοποθετηθεί
επωφελώς στην αγορά.
2. Για να αποκτηθεί αίσθηση των

μεγεθών αναφέρουμε τα

εξής :
α.

Η συνολική

παραγωγή ιχθυηρών της Ελλάδος από την αλιεία

στις ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο

κυμαίνεται γύρω

στους 90.000 τόνους,
β.

Η παραγωγή

της Ιταλίας

σε τσιπούρα από καλλιέργειες σε

ρυθμιζόμενα ιχθυοτροφεία,
ρία,

είναι

περίπου

στα οποία

2.500

έχει μεγάλη εμπει

τόνοι (έκθεση Κ.Ι. Ανανιάδη

προς το σεμινάριο αλιείας-ιχθυοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, Νοέμ
βριος 1983).
γ.

Στη Γαλλία,
μου μεγέθους
τους 200

η παραγωγή θαλασσινών οργανισμών εμπορεύσι
από εντατικές

τόνους (με

καλλιέργειες δεν υπερβαίνει

εξαίρεση την οστρεοκαλλιέργεια που

ανέρχεται σε 170.000 τόνους μεικτό βάρος),
δέκα χρόνια

επικρατούσε η

ενώ πριν από

άποψη (rapport"bleu" - CNEX0

1974) ότι στο διάστημα αυτό η ιχθυοκαλλιέργεια θα αποτε
λούσε την

6η σε

μέγεθος βιομηχανία της Γαλλίας (έκθεση

Μ. Κεντούρη ιχθυολόγου στο Station de biologie marine et
lagunaire, Sete, France, που
ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών
Δωδεκανήσου,

Αύγουστος

σχολιάζει την πρόταση για

εντατικής

1983).

μορφής

στον νομό

Η καθυστέρηση οφείλεται

κατά την έκθεση σε "παρανόηση των οικοβιολογικών απαιτή102

σεων μπροστά στην επιθυμία άμεσης εκβιομηχάνισης".
3. Η εκτίμηση για τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του
όλου σχεδίου βασίζεται στην παραδοχή ότι όλη η παραγόμενη πο
σότητα θα

είναι δυνατόν να διατεθεί στις τρέχουσες μέσες τι

μές των αντίστοιχων ειδών στην εσωτερική αγορά. Εντούτοις, αν
ληφθεί υπόψη

ότι η σημερινή παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού

είναι κάτω των 600
τόνους, και

τόνων, και

του κεφάλου

γύρω στους 2.700

ότι η συνολική παραγωγή ψαριών πρώτης κατηγορίας

ανέρχεται σε 12.000 τόνους περίπου (από μηχανοκίνητη θαλάσσια
αλιεία) και

του κυπρίνου

γύρω στους

500 τόνους, διερωτάται

κανείς αν είναι εύλογο να υποτεθεί ότι μια

επιπλέον παραγωγή

της τάξεως των 32.000 τόνων, και μάλιστα εξειδικευμένη σε λί
γα είδη, μπορεί να απορροφηθεί στις ίδιες τιμές.
ζουμε

ότι

οι

Ή δ η γνωρί

συνήθεις εποχιακές διακυμάνσεις της προσφοράς

προκαλούν διακυμάνσεις στις τιμές γύρω στο 30% ή και περισσό
τερο (η μελέτη Γκόφα

αναφέρει για

την τσιπούρα εύρος τιμών

350-500 δρχ./κιλό για το 1980). Η δε εξωτερική

αγορά απαιτεί

άλλου είδους έρευνα που δεν έχει γίνει στις πιο πάνω μελέτες.
Αν όμως τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος εκτιμώνται
σε 7,6 δισ. και τα έσοδα
παραγωγή

τεχνικώς

θα

σε 12,Α,

με την αβεβαιότητα ότι η

επιτευχθεί

και εμπορικώς θα διατεθεί

στις προβλεπόμενες τιμές, τα περιθώρια βιωσιμότητας
σχεδίου

βλέπουμε

ότι

δεν

του όλου

είναι τόσο σίγουρα όσο εκ πρώτης

όψεως φαίνονται.
Κατά την άποψη της ομάδας είναι
νητικό, σε

αδύνατον και παραπλα

τέτοιας έκτασης σχέδιο, με τόσες τεχνικές και οι

κονομικές αβεβαιότητες, να
αποδοτικότητας ή

υπάρξει

βιωσιμότητας. Η

οποιοσδήποτε υπολογισμός

μόνη συνετή προσέγγιση εί

ναι: κάθε επένδυση (περιορισμένου οπωσδήποτε μεγέθους) που θα
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γίνεται, αν

μεν έχει

ερευνητικό, πειραματικό ή εκπαιδευτικό

χαρακτήρα να θεωρείται ως δημόσια επένδυση

και να χρηματοδο

τείται ανάλογα, με αναμενόμενη απόδοση την κοινωνική ωφέλεια
στο επιστημονικό επίπεδο· αν δε έχει
ρακτήρα,

να

είναι

οικονομικά

εμπορικό-παραγωγικό χα

θεμελιωμένη ως επένδυση, και

βιώσιμη, με βάση τις επικρατούσες τότε συνθήκες στη συγκεκρι
μένη αγορά στην οποίαν απευθύνεται.
4. Η ζώνη εφαρμογής του σχεδίου καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος των βιοτόπων διεθνούς
πιθανότατο ότι

ενδιαφέροντος,

οι

οποίοι είναι

θα προταθούν ως περιοχές μέγιστου βαθμού προ

στασίας από τους μελετητές που έχουν

αναλάβει την οριοθέτηση

των βιοτόπων που καλύπτονται από τη συνθήκη του Ramsar (Πανε
πιστήμιο Θεσσαλονίκης).
β· Σχόλια Ecoseti για το αναπτυξιακό σχέδιο της τρίτης πρότα
σης
1.

Τα

προτεινόμενα

έργα συνεπάγονται καταστροφή του

φυσικού οικοσυστήματος και μετατροπή

του

σε

ένα ελεγχόμενο

σύστημα που θα εξαρτάται από τη χρήση ενέργειας για τη διατή
ρηση της ισορροπίας του (τεχνητή οξυγόνωση).
2. Υπάρχουν αυτή τη
με τις

στιγμή λίγες

πληροφορίες σχετικά

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον εκμεταλλεύσεων πολύ

μεγάλης έκτασης. Στην περίπτωση της ιχθυοκαλλιεργητικής μονά
δας στο

Yusu της

Ιαπωνίας, που καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση

15.000 στρ. και παράγει 4.000 τόνους

ψάρια, κατέστη αναγκαίο

1. Μελέτη: Environmental study for agricultural and
acruacultural programmes, Ecoset, Athens, 1982.
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να δημιουργηθεί ειδικός σταθμός για την επεξεργασία των παρα
προϊόντων και μεταβολιτών της καλλιέργειας. Ανάλογες εκμεταλ
λεύσεις στην

Ιταλία και

τη Γαλλία δεν ξεπερνούν τις 3 έως 4

χιλιάδες στρέμματα.
3. 0 Αμβρακικός αποτελεί ένα σχεδόν κλειστό οικοσύστη
μα, ήδη επιβαρυμένο από οργανικά και χημικά απόβλητα. Η μεγά
λη ευαισθησία του συστήματος αυτού θέτει
τες παραπέρα

απορρόφησης μεγάλων

όριο στις δυνατότη

χημικών και οργανικών φορ

τίων.
4. Το μέγεθος και η μη αντιστρεπτότητα του προτεινόμε
νου σχεδίου (σε ό,τι αφορά τη μετατροπή των λιμνοθαλασσών και
παρακείμενων εκτάσεων σε τεχνητές λεκάνες) συνιστούν έναν τε
ράστιο κίνδυνο

για τους σπάνιους και αξιοσημείωτους βιολογι

κούς παράγοντες που συνθέτουν το οικοσύστημα του Αμβρακικού.
5. Τα κλειστά ή ημίκλειστά οικοσυστήματα δεν ανέχονται
μεγάλες

διαταραχές

του

τροφικού ισοζυγίου τους με τεχνητές

παρεμβάσεις. Αν διαταραχθεί η ισορροπία, κινδυνεύει να σημει
ωθεί απότομη πτώση του οξυγόνου τη νύχτα, οπότε επέρχεται μα
ζικός θάνατος των αερόβιων οργανισμών (ψάρια, όστρακα κτλ.).
6. Το

προτεινόμενο σχέδιο

συνεπάγεται καταστροφή του

μέγιστου μέρους των βιοτόπων της βόρειας πλευράς του Αμβρακι
κού, των οποίων η σημασία από άποψη ποικιλίας και σπανιότητας
της πανίδας

που ζει

εκεί έχει

Πανεπιστημίου του Essen, και

θεμελιωθεί από τη μελέτη του

οι οποίοι

αξιολογούνται ως πε

ριοχή που αξίζει να προστατευθεί απολύτως.
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1.2.5.

Τέταρτη Πρόταση:

Ήπια

αλιευτική ανάπτυξη

με αξιο

ποίηση των ευνοϊκών παραγόντων του φυσικού οικοσυστή
ματος
Πρόκειται για την εναλλακτική πρόταση αλιευτικής αξιο
ποίησης που προτείνει ο μελετητικός οίκος
μελέτη Environmental

Ecoset-Athens, στη

study for agricultural and aouacultural

programmes - Amvrakikos-Greece την

οποία

εκπόνησε

μετά από

ανάθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύ
θυνση

Περιβάλλοντος,

Προστασίας

Καταναλωτών

και Πυρηνικής

Ασφάλειας).
Ουσία της πρότασης:
Διατήρηση του φυσικού οικοσυστήματος του Αμβρακικού με
ήπια

εκμετάλλευση

των

λιμνοθαλασσών,

χωρίς

καταστροφικές

επεμβάσεις, και ανάπτυξη της εντατικής καλλιέργειας μέσα στον
κόλπο σε κλωβούς και σχεδίες σε όσο βαθμό

αποδεικνύεται ανε

κτό από το περιβάλλον.
Προβλεπόμενη παραγωγή:
α.

από τις λιμνοθάλασσες και τα ιχθυοτροφεία
με εκσυγχρονισμό των συλληπτικών εγκαταστά
σεων περίπου:

800 τόνοι

με δυνατότητα παραπέρα αύξησης, με ιχθυεμπλουτισμό και μικρά βελτιωτικά έργα.
Στόχος των βελτιώσεων θα είναι η γενίκευση
της απόδοσης του ιχθυοτροφείου Μάζωμα Πρε
βέζης που έχει από τις υψηλότερες αποδόσεις
φυσικών ιχθυοτροφείων σε ελληνικό αλλά και
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ευρωπαϊκό επίπεδο (16 κιλά/στρ. έναντι 6,7
του μέσου όρου).
β.

από ιχθυοκλωβούς (περίπου 200 πλατφόρμες
των 6 κλωβών, ώστε να μην δημιουργηθούν
προβλήματα παθολογίας από την πολύ πυκνή
διάταξη):

γ.

10.000 τόνοι

από σχεδίες οστράκων που έχουν επίδραση
εξυγιαντική στον κόλπο, ιδίως όταν επιβα
ρύνεται με άλλες ιχθυοκαλλιέργειες (275
σχεδίες για τις 200 πλατφόρμες):

δ.

11.000 τόνοι

από αλιεία στον κόλπο: η καλλιέργεια σε
κλωβούς αναμένεται να δράσει αυξητικά στη
φυσική παραγωγή του κόλπου, διότι οι κλω
βοί αποτελούν πόλους έλξης των ψαριών, αρ
κεί να μην διαταραχθεί η ποιότητα των υδά
των και να μην εμφανισθούν παθολογικά φαι
νόμενα από την υπερσυγκέντρωση. Απροσδιό
ριστη αύξηση παραγωγής:

__u_L

Σύνολο περίπου
Η

αύξηση

της

παραγωγής

κόλπο προτείνεται να επιδιωχθεί

22.500 τόνοι

στις λιμνοθάλασσες και στον
με

την

εφαρμογή ξεχωριστών

προγραμμάτων που θα αποβλέπουν:
στη διάδοση

πληροφοριών και γνώσεων προς όλους τους ψα

ράδες της περιοχής σχετικά με την

ιχθυοκομία και ιχθυο-

παθολογία,
στην εφαρμογή

σύγχρονων μεθόδων σε πρότυπες εκμεταλλεύ

σεις, και τη γενίκευση τους σε όσο βαθμό δεν είναι κατα
στρεπτική για το περιβάλλον,
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στην αξιοποίηση
ραδοσιακής

των πιο αποτελεσματικών μεθόδων της πα

αλιείας,

ιχθυοτροφίας

και

διαχείρισης των

αλιευμάτων, και τη γενίκευση τους,
στην εφαρμογή

ιχθυεμπλουτισμών είτε με συλλεγόμενο είτε

με παραγόμενο γόνο και την εκπαίδευση

στις μεθόδους εκ

τροφής ιχθυδίων διασποράς,
στη γενίκευση

των συγχρόνων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστά

σεων που δοκιμάστηκαν στο Μάζωμα.
Η εντατική καλλιέργεια μέσα στον κόλπο θα αναπτύσσεται
σταδιακά, ώστε

να εμπεδώνονται

οι γνώσεις, να παρατηρούνται

οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να απορροφάται η
παραγωγή από την αγορά.
Η παραγωγή ψαριών θα συνδυάζεται με την οστρεοκαλλιέρ- γεια, για την εξουδετέρωση της οργανικής ρύπανσης που θα προ
καλεί η καλλιέργεια στα κλουβιά.
1.2.6.

Πέμπτη Πρόταση: Προτάσεις γεωργικής ανάπτυξης της ευ
ρύτερης περιοχής Άρτας-Πρέβεζας
Πρόκειται

για

τη

"Μελέτη

οικονομικής

σκοπιμότητας

αξιοποιήσεως εκτάσεων ευρύτερης περιοχής Άρτας-Πρέβεζας" που
έγινε με ανάθεση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, από τους με
λετητές Θ. Μαντζιάρας -Υδροτεχνική- Α. Ρουμπάνης, το 1980.
Ουσία της πρότασης:
Κινητοποίηση

όλων

των

διαθέσιμων υδατικών πόρων για

την επίτευξη στον μέγιστο βαθμό των εξής στόχων:
επέκταση των αρδευόμενων

εκτάσεων

στον

μέγιστο δυνατό

βαθμό και προοδευτική αντικατάσταση των παλαιών αρδευτι108

κών και στραγγιστικών δικτύων,
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας,
ύδρευση οικισμών και βιομηχανικών περιοχών.
Το σχέδιο αφορά μια συνολική έκταση 300.000 στρεμμάτων
περίπου εκ

των οποίων

Πέτα-Κομποτίου),

34.000 ανατολικά του Αράχθου (περιοχή

165.000

μεταξύ

Αράχθου

και

Λούρου

και

102.000 δυτικά του Λούρου.
Το έργο είναι ενταγμένο κατά τμήματα στο Πενταετές και
ήδη εκπονούνται οι οριστικές μελέτες για την "αναρρύθμιση της
παροχής Αράχθου"

και για τη "βελτίωση-συμπλήρωση των υφιστα

μένων αρδευτικών δικτύων Πέτα-Κομποτί,ου".
1.2.7.

Σχολιασμός πέμπτης πρότασης

α. από Ecoset:
1. Οι ανάγκες σε νερό για ενδεχόμενη εφαρμογή του σχε
δίου

της

ιχθυοκαλλιέργειας

δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας

(μετατροπή 25.000 στρεμμάτων σε
και 90.000

στρ. σε ρυθμιζόμενες

λεκάνες υφάλμυρων υδάτων) δεν έχουν υπολογιστεί επακριβώς και
κατανεμηθεί στον χώρο και χρόνο, για να βεβαιωθεί

η συνέπεια

των δύο μεγάλων σχεδίων.
2. Η

εντατικοποίηση της

γεωργίας, που θα επιτρέψει η

επέκταση των αρδευόμενων εδαφών, θα επιβαρύνει

το φορτίο του

κόλπου σε χημικά κατάλοιπα της γεωργίας.
3. Τα

στραγγιστικά δίκτυα

όσο πιο αποτελεσματικά εί

ναι, τόσο γρηγορότερα και πιο αυτούσια
ποταμούς και

τον κόλπο

θα οδηγούν

προς τους

τα νερά της αποστράγγισης, φορτωμένα

με λιπάσματα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα.
4. Το σχέδιο συνεπάγεται

πολύ σημαντικές
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αλλαγές του

φυσικού υδρολογικού

συστήματος στην

περιοχή του κόλπου, που

θα επηρεάσει όχι μόνο τον κάτω ρου των
παράκτια ζώνη

ποταμών αλλά

και την

και τις λιμνοθάλασσες και τους υπόγειους υδρο

φόρους ορίζοντες, και εμμέσως, τον κόλπο.
5. Οι σημαντικότερες υδρολογικές επιπτώσεις θα είναι:
στον κάτω ρου του Λούρου και, συνεπακόλουθα, στον βάλτο
και τις

λιμνοθάλασσες ανάμεσα

στον Λούρο

και τον λόφο

Μαυροβούνι, και, σε μικρότερο βαθμό:
στον κάτω ρου του Αράχθου και την αλόφιλη

ζώνη γύρω από

τις εκβολές του ποταμού,
εμμέσως θα

επηρεαστεί η

από την τροποποίηση των
οι οποίοι

ποιότητα των
εισροών από

νερών του κόλπου

Λούρο και Άραχθο,

συνεισφέρουν ετησίως το 30% της συνολικής πο

σότητας που είναι αποθεματοποιημένη στον κόλπο.
6. Σε περίοδο αιχμής των αρδεύσεων
θα φθάνει

η ζήτηση

για νερό

σε πολύ υψηλό ποσοστό της συνολικής ποσότητας που

διαθέτουν οι δύο ποταμοί, έτσι ώστε

θα δημιουργηθούν προβλή

ματα με τη δυνατότητα των δύο αποδεκτών να αποδομήσουν τα λύ
ματα της Άρτας, που αποχετεύεται στον Άραχθο, και
νοτήτων και

άλλων μονάδων

των κοι

(σφαγεία, χοιροστάσια) που αποχε-

,τεύονται στον Λούρο. Αυτή η ελάττωση της ροής των ποταμών στο
κατώτερο τμήμα

τους, καθώς και η αύξηση της θερμοκρασίας του

νερού, συνεπάγονται και σημαντική συρρίκνωση της άγριας πανί
δας και

χλωρίδας της περιοχής και κυρίως των πουλιών και των

ψαριών.
7. Η αποστράγγιση μεγάλων τμημάτων των
ως συνέπεια

την κατάργηση

βάλτων θα έχει

του φυσικού συστήματος βιολογικού

καθαρισμού που αποτελούν οι βάλτοι, με απρόβλεπτες επιπτώσεις
μακροχρονίως στην ισορροπία του οικοσυστήματος και στην ποιό110

τητα των υδάτων του κόλπου.
1.2.8.

Έκτη Πρόταση: Συνέχιση ερευνητικού προγράμματος για
να

προκύψει ένα πρόγραμμα άριστης χρήσης των υδάτων

και κατανομής μεταξύ των διαφόρων χρήσεων
Πρόκειται για τα συμπεράσματα της Υποδειγματικής μελέ
της συνδυασμένης

διαχείρισης των

λεκανών Λούρου και Αράχθου

που έγινε για λογαριασμό του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων, από

ομάδα εργασίας υπό τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου

Θράκης Γ. Μαρίνο.
Ουσία της πρότασης:
Ιον Να συνεχιστεί το πρόγραμμα μελετών
προκύψει ένα

προκειμένου να

πρόγραμμα βέλτιστης χρήσης των επιφανειακών και

των υπόγειων υδάτων των λεκανών Λούρου και Άραχθου,

για την

εξυπηρέτηση των κύριων χρήσεων που είναι η ενέργεια, η άρδευ
ση, η ύδρευση και η ιχθυοκαλλιέργεια, με μέριμνα

για τη δια

τήρηση του περιβάλλοντος στο επιθυμητό επίπεδο.
Το

προτεινόμενο

μελετητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα

εξής κύρια σημεία:
Ανάπτυξη "ομοιώματος" (μοντέλου) με βασική αντικειμενική
συνάρτηση τη μεγιστοποίηση του

καθαρού οφέλους από τις

προαναφερόμενες κύριες χρήσεις του νερού και με περιορι
στικούς παράγοντες: τη διατήρηση ορισμένης παροχής στους
ποταμούς για την αντιρρυπαντική τους λειτουργία
περιβαλλοντικούς λόγους,

τη διατήρηση εγγυημένων ελάχι

στων ποσοτήτων για άλλες χρήσεις, τον
μάνσεων της

και για

έλεγχο των διακυ

στάθμης των υδατοσυλλογών για περιβαλλοντι111

κούς κυρίως λόγους. Τα
στοιχεία για

περισσότερα

από

τα απαιτούμενα

να συνταχθεί το ομοίωμα θεωρούνται ότι ήδη

είναι διαθέσιμα,

και τα

υπόλοιπα θα

συλλέγουν από τις

μελέτες που υποδεικνύονται.
Δύο νέες

μελέτες σαν και αυτές που ήδη υπάρχουν, δηλαδή

μια μελέτη

οικονομικής σκοπιμότητας γεωργο-ιχθυοκομικών

επιλογών και

ανάπτυξης, η

οποία θα

λαμβάνει υπόψη τις

βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς
(που επισημαίνει

η μελέτη

της Ecoset)·

και μία μελέτη

περιβαλλοντική-οικολογική, που θα περιλαμβάνει τις απαι
τήσεις στην

ποιότητα των νερών και χρήσεων, και θα προ

τείνει ζωνογραφία
μόνο του

δραστηριοτήτων για

την προστασία όχι

βιοτόπου αλλά και της ποιότητας των υδάτων για

όλες τις χρήσεις.
Οι δύο αυτές μελέτες στη συνέχεια θα αντ ιπάραταχθούν και
θα συμβιβαστούν.
Χαρτογραφική παρακολούθηση

και έλεγχο των φυσικών διερ

γασιών και των αποτελεσμάτων

των παραγωγικών δραστηριο

τήτων, που θα διευκολύνει τον προγραμματισμό και θα προ
ειδοποιεί εγκαίρως σε περίπτωση ανάγκης για

τη λήψη πε

ριοριστικών μέτρων.
Πρόγραμμα επεξεργασίας τηλεπισκοπικών δεδομένων που συλ
λέγονται από
απεικονίσεις.

αεροφωτογραφίες
Ήδη

έχει

και

άλλες τηλεπισκοπικές

υποβληθεί σχετική πρόταση στο

ΥΧΟΠ από μελετητική ομάδα του Πανεπιστημίου

Θράκης, για

την αξιοποίηση του υλικού που έχει ήδη συλλεγεί.
2ον Να

δημιουργηθεί περιφερειακός φορέας επανδρωμένος

με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπούς
τητες πάνω

και αρμοδιό

στην όλη διαχείριση των υδάτων των λεκανών Λούρου
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και Αράχθου, την περιβαλλοντική

προστασία όλης

της περιοχής

και τη διατήρηση της τελικά επιθυμητής οικολογικής ισορροπίας
στην περιοχή
υπό την

του Αμβρακικού.

0 φορέας

προτείνεται να είναι

εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

με συμμετοχή στη διοίκηση του και εκπροσώπων των

σχετικών με

τα ύδατα και την ανάπτυξη υπουργείων και υπηρεσιών (Υπ. Εθνι
κής Οικονομίας, Υπ. Δημοσίων Έργων, Υπ. Γεωργίας, ΥΧΟΠ, Υπ.
Εσωτερικών,

Υπ. Υγείας

και Πρόνοιας, ΑΕΗ, ΙΓΜΕ, Νομαρχίες,

Τ.Α. κ.ά.).
1.3.

Συνολική κριτική των προτάσεων και συμπεράσματα

Από την πιο πάνω
προτάσεων, διαπιστώνεται

επισκόπηση των μεγάλων αναπτυξιακών
ότι κάθε πρόταση για συνολική αξιο

ποίηση της περιοχής οδηγεί στην ανάγκη

άλλων μελετών

για τη

διερεύνηση επιμέρους στοιχείων, ή άλλης μελέτης για την αξιο
λόγηση της, δεδομένου ότι οποιαδήποτε πρόταση δυναμικής συνο
λικής αξιοποίησης συνεπάγεται μεγάλες επεμβάσεις στο περιβάλ
λον, με καταλυτικές συνέπειες

για

την

οικολογική ισορροπία

και με αβέβαια οικονομικά αποτελέσματα.
Το αποτέλεσμα αυτής της ατέρμονης διαδικασίας είναι να
έχει παραλύσει κάθε αναπτυξιακή

διαδικασία στην

περιοχή, εν

αναμονή του προγράμματος συνολικής αξιοποίησης. Αυτό έχει δη
μιουργήσει απροσδιόριστες προσδοκίες αλλά
κατοίκους, ενώ

συγχρόνως κανένας

υπηρεσιακός παράγοντας δεν

μπορεί να εισηγηθεί την αυτούσια εφαρμογή
προγράμματος" και

και αδημονία στους
κανενός "συνολικού

παραπέμπει το θέμα σε παραπέρα μελέτη. Από

την άλλη πλευρά, εξαιτίας αυτής της

αναστολής της αναπτυξια

κής δράσης έχει διατηρηθεί το περιβάλλον στην περιοχή σχετικά
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αλώβητο, εκτός από τα νερά του κόλπου τα οποία υφίστανται τις
συνέπειες από τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.
Στο σημείο

αυτό πάντως

μπορούμε να πούμε ότι το θέμα

Αμβρακικού έχει μελετηθεί αρκετά
ανάγκη της

προστασίας του,

και έχει

τόσο ως

προς τους βιότοπους, αλλά και η

γίνει συνείδηση η

προς τα νερά όσο και ως

ανάγκη αξιοποίησης

του προς

όφελος των κατοίκων και της εθνικής οικονομίας.
Γι' αυτό

είναι σκόπιμο να αποφασιστεί μια αναπτυξιακή

πολιτική, που θα είναι λιγότερο συνολική και λιγότερο φιλόδο
ξη,

θα

αφήνει

όμως ελεύθερες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

εφόσον:
α.

Θα είναι περιορισμένης έκτασης,

ώστε

να

μην επιφέρουν

απότομες και μεγάλες αλλοιώσεις στο περιβάλλον,
β.

θα εξετάζονται οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και θα
εκτιμώνται υπό το πρίσμα της επιθυμίας

να διατηρηθεί το

σπάνιο οικοσύστημα της περιοχής, και
γ.

θα λαμβάνονται όλα τα τεχνικώς δυνατά μέτρα για την ελα
χιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων.
Ταυτόχρονα είναι σκόπιμο να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο

υπηρεσίες (ή φορείς) με επιστημονικό-υποστηρικτικό υπόβαθρο,
μία με αναπτυξιακό χαρακτήρα
ξιακών

πρωτοβουλιών,

και

για να

παρακολουθεί το

για την

υποβοήθηση των αναπτυ

άλλη με περιβαλλοντικό χαρακτήρα,

περιβάλλον, να

ελέγχει την ανάπτυξη

και να φροντίζει για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
0 λόγος

για τον

οποίο θα

μπορούσαν να συστηθούν δύο

υπηρεσίες, και όχι μία, όπως είναι το συνηθισμένο αίτημα, εί
ναι για

να μην

συγχωνευθούν Οι

φορέα, ο οποίος τελικά θα

δύο στόχοι στα πλαίσια ενός

καταλήξει να είναι είτε κυρίως πε

ριβαλλοντικός είτε κυρίως αναπτυξιακός, ανάλογα με τη σύνθεση
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του, αλλά να υπάρχουν διαρκώς και οι δύο στο προσκήνιο και να
επιδιώκονται από εξειδικευμένους

και

αλληλοελεγχόμενους φο

ρείς.
Μέσα στην

Ομάδα Εργασίας, πάντως, υποστηρίχθηκε και η

αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, είναι καλύτερα οι δυο

στόχοι να

προωθούνται συνδυασμένα από ενιαίο φορέα, ο οποίος θα ενσωμα
τώνει και τις δυο απόψεις, σε ξεχωριστά αλλά στενά συνεργαζό
μενα

τμήματα. Είναι

θέμα

εκτίμησης ποια μέθοδος μπορεί να

αποδώσει στην πράξη καλύτερα αποτελέσματα.
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2.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2.1.

Το περιβαλλοντικό

Γενικά

πρόβλημα

του

Αμβρακικού

έχει δυο

σκέλη:
την επιβάρυνση

που υφίσταται

ο κόλπος από την ανάπτυξη

της ευρύτερης περιοχής του, η οποία θα επιδεινώνεται όσο
προχωρεί η ανάπτυξη, αν δεν ληφθεί ειδική μέριμνα, και
την ανάγκη προστασίας των βιοτόπων και των αξιοσημείωτων
φυσικών σχηματισμών της βόρειας πλευράς του, από επεμβά
σεις

που

συνεπάγονται

καταστροφή

ή σοβαρή υποβάθμιση

Ως προς την κατάσταση

των υδάτων

του κόλπου υπάρχουν

τους.
πολλά διάσπαρτα στοιχεία από επιμέρους έρευνες, μετρήσεις και
παρατηρήσεις, τα οποία δεν
ούτε και

εικόνα της

δίνουν πάντοτε

ταυτόσημη εικόνα,

διαχρονικής εξέλιξης

της ποιότητας των

νερών. Συνδυάζοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως δίνονται
στη μελέτη

της ομάδας Μαρίνου για το Υπουργείο Ενέργειας και

Φυσικών Πόρων, συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:
α.

0 κόλπος υφίσταται συνεχή επιβάρυνση από
ωργικά, κτηνοτροφικά

τα αστικά, γε

και γεωργοβιομηχανικά απόβλητα που

αμέσως ή εμμέσως καταλήγουν σε αυτόν. Την κατάσταση επι
δεινώνουν και

οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοει

δών που βρίσκονται στο νότιο τμήμα,
β.

Τα έργα

επέκτασης του

λιμανιού της
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Πρέβεζας σε κάποιο

βαθμό παρεμποδίζουν, και θα παρεμποδίζουν ακόμη περισσό
τερο εάν επεκταθούν σε βάθος, την ελεύθερη διόδο του νε
ρού από

το στενό

άνοιγμα του

αναμένεται να έχει

και

η

κόλπου. Ανάλογη επίδραση

προγραμματιζόμενη

ζεύξη του

στενού Πρέβεζας-'Ακτίου,
γ. . Επιμέρους

ερευνητικές

1977, Εργαστήριο
συνεργασία με

εργασίες

Ζωολογίας του

που έχουν γίνει (ΙΩΚΑΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών σε

την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

1980, Thomas Schmiegelt, 1981) συμπίπτουν στη διαπίστωση
της στρωμάτωσης των νερών, που είναι ένδειξη ατελούς κυ
κλοφορίας και ανανέωσης, και στο ευπαθές

της ισορροπίας

του οικοσυστήματος, ιδίως στη βόρεια πλευρά του.
δ.

Ή δ η έχουν

παρατηρηθεί φαινόμενα μαζικού θανάτου ψαριών

σε ορισμένες τοποθεσίες,

και

υπάρχουν

ενδείξεις αρχής

ευτροφισμού,
ε.

Η αλιευτική παραγωγή πέφτει συνεχώς: από 1.650 τόνους το
1965, στους

1.250 το

1978, 1.180

το 1980, και 900 το

1983.
στ.

Η μελέτη

για την αλιευτική ανάπτυξη, πάντως, (Γκόφα και

συνεργατών) βρίσκει

ότι

τα

νερά

είναι

κατάλληλα για

ιχθυοκαλλιέργεια.
Σε αντίθεση

με τον

σεις από την ευρύτερη
και μάλιστα

κόλπο, ο οποίος δέχεται επιβαρύν

περιοχή, οι

περιοχές γύρω

από αυτόν,

στη βόρεια πλευρά του, επειδή είναι "παθογενείς"

και θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ακατάλληλες για ανθρώπινη χρήση
(βάλτοι και

αλατούχα και αλκαλιωμένα εδάφη) έχουν διατηρηθεί

σε μεγάλο βαθμό στη φυσική τους κατάσταση και

αποτελούν βιό

τοπους διεθνούς σημασίας λόγω της ποικιλίας και της σπανιότη
τας των ειδών της πτηνοπανίδας που φιλοξενούν.
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Ακόμη, οι σχηματισμοί στο βόρειο τμήμα,
μνοθάλασσες,

οι

λουρονησίδες

και το διπλό δέλτα, αποτελούν

ιδιόμορφους γεωλογικούς σχηματισμούς από
που

δεν

συναντώνται

συχνά

δηλαδή οι λι

αποθέσεις οστράκων,

σε άλλες περιοχές της Μεσογείου

(μελέτη πανεπιστημίου του Essen), και από αυτή την άποψη απο
τελούν φυσικά μνημεία άξια να διατηρηθούν.
Η ανάγκη προστασίας του κόλπου από τη ρύπανση έχει γί
νει συνείδηση στον τοπικό
πολλές

φορές

πληθυσμό

προβάλλονται

οι

και

τις

αρχές. Μάλιστα

δυνατότητες της περιοχής για

ιχθυοκομική ανάπτυξη, ακριβώς για να ενδυναμωθούν
ρήματα υπέρ

τα επιχει

της προστασίας του κόλπου από την υποβάθμιση που

συνεπάγεται η ανάπτυξη των άλλων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη
περιοχή.
Η ανάγκη

προστασίας των βιοτόπων και των φυσικών σχη

ματισμών σαν αξιόλογων μνημείων της φύσεως, αρχίζει μόλις τώ
ρα να γίνεται αντιληπτή, ύστερα από τις επισημάνσεις διαφόρων
περιβαλλοντικών μελετών.
όλες οι

Έχει

γίνει

δηλαδή

συνείδηση ότι

προτάσεις για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, πέραν από τις

αμφιβολίες για την οικονομική
αναπόφευκτα καταστροφή

τους σκοπιμότητα, συνεπάγονται

του φυσικού και βιολογικού περιβάλλο

ντος, και αλλοίωση της οικολογικής ισορροπίας του συστήματος,
με απρόβλεπτες συνέπειες μακροχρονίως.
Γι' αυτό

και η πιο πρόσφατη προσέγγιση είναι να προω

θούνται έργα μερικής ανάπτυξης, που δεν

συνεπάγονται καταλυ

τικές (ή μεγάλης έκτασης) επεμβάσεις στο περιβάλλον.
Στο επόμενο

κεφάλαιο δίνεται μια συνοπτική εικόνα της

πολιτικής που έχει διαμορφωθεί ως τώρα για την
ευρύτερης περιοχής.
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2.2.
2.2.1.

Η πολιτική που έχει διαμορφωθεί στην πράξη

Εθνικό επίπεδο
0

Αμβρακικός

έχει

περιληφθεί

υγροβιότοπων, τους οποίους η Ελλάδα έχει
πους διεθνούς

στον

κατάλογο των 11

υποδείξει ως βιότο

σημασίας κατά την προσχώρηση της (τον Νοέμβριο

του 1974) στη διεθνή σύμβαση του

Ραμσάρΐ για

την προστασία,

συνετή διαχείριση και προαγωγή των βιοτόπων.
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 360/1975,
υπάρχει η

δυνατότητα να

θεσπιστεί για έναν τόπο σχήμα περι

βαλλοντικής προστασίας, το οποίο
από το

"Εθνικό Συμβούλιο

πάντως

πρέπει

να εγκριθεί

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος". Δεν

έχει θεσπιστεί προς το παρόν τέτοιο σχήμα για τον Αμβρακικό.
Υπάρχουν δύο

πρόσφατες περιβαλλοντικές

logical Assessement

of the

Delta Area

μελέτες, η Eco

of the rivers Louros

and Arachtos (1980) και η Environmental study for Agricultur
al and

Aquacultural Programmes-Amvrakikos (1982), από το πα

νεπιστήμιο

του

Essen

και

τη μελετητική

εταιρεία Ecoset,

Athens, αντίστοιχα, οι οποίες:
θεμελιώνουν την

περιβαλλοντική KOL οικολογική αξία των

συστημάτων της βόρειας πλευράς του Αμβρακικού, και
αναλύουν εμπεριστατωμένα τις οικολογικές
δύο

βασικών

προγραμμάτων

επιπτώσεις των

που έχουν προταθεί από αντί

στοιχες μελέτες, για τη γεωργική και ιχθυοκομική ανάπτυ
ξη της ευρύτερης περιοχής Άρτας-Πρέβεζας.

1. Περσική πόλη όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη.
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Η

κατευθυντήρια

οδηγία

εξήντα επτά από τα είδη πτηνών

Κ.Ο.

ΕΟΚ/79/409 προστατεύει

που ζουν

στον Αμβρακικό, σαν

είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Τον Σεπτέμβριο

του 1984 ανατέθηκε από το ΥΧΟΠ, σε συ

νεργασία με το ΥΠΕΘΟ, μελέτη που
για

την

εφαρμογή

θα χρησιμεύσει

ως πλαίσιο

των Δοκιμαστικών Μεσογειακών Προγραμμάτων

(Pilot Mediterranean Programmes). Στα πλαίσια της μελέτης αυ
τής θα γίνει πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για
την οριοθέτηση

των βιοτόπων

που καλύπτονται

από τη συνθήκη

του Ραμσάρ.
Η γενική πολιτική που ισχύει για την προστασία του πε
ριβάλλοντος, που

προβλέπει έγκριση

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

των νέων

από το

ΥΧΟΠ της μελέτης

μονάδων, προκειμένου να

τους δοθεί άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας και

διάθεσης απο

βλήτων, θεωρείται ότι καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες περιβαλλο
ντικής προστασίας όσον αφορά τις καινούργιες μονάδες. Πρόβλη
μα υπάρχει

με τις

παλαιότερες μονάδες,

και με την εφαρμογή

της νομοθεσίας στην πράξη.
Πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα που
ΥΧΟΠ

(ΦΕΚ

έχει

εκδοθεί

από το

341/Δ/5-6-84) θεσπίζει νέες προδιαγραφές για την

εγκατάσταση μονάδων

εκτροφής

ζώων

και

καθορίζει ελάχιστες

αποστάσεις από οικισμούς και υδάτινους αποδέκτες, στις οποίες
επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέτοιες μονάδες.
Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκκρεμεί υγειονομική
διάταξη, που

έχει συνταχθεί με τη συμμετοχή του ΥΧΟΠ και του

Υπ. Γεωργίας, σχετικά με τους όρους εγκατάστασης και λειτουρ
γίας

των χοίροτροφικών

μονάδων, σε επίπεδο χώρας. Φαίνεται

όμως ότι υπάρχουν ακόμη διαφορετικές απόψεις
γι' αυτό και καθυστερεί.
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επάνω στο θέμα,

Στην

ΕΤΒΑ

υπάρχει

μελέτη για τη Βιομηχανική Περιοχή

Πρέβεζας, η οποία προβλέπει
Αμβρακικού. Επίσης

διοχέτευση

μελετάται η

των

αποβλήτων εκτός

Ιδρυση βιομηχανικής περιοχής

στην Άρτα.
Το Υπουργείο Γεωργίας επιδοτεί κατά 60Χ

και μέχρι του

ποσού των 5 εκατ. δρχ., τη δαπάνη εγκατάστασης βιολογικού κα
θαρισμού στις χοιροτροφικές μονάδες.
2.2.2.

Νομαρχιακό επίπεδο
Οι τοπικοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημέ

νοι στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, και μάλιστα σε
ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων του κόλπου.
Για τους

υγροβιότοπους

ενδιαφέρον (ενδιαφέρεται

υπάρχει

μικρότερο εκδηλωμένο

κυρίως η δασική υπηρεσία στην οποία

υπάγεται διοικητικά ο βάλτος του Λούρου), είναι χαρακτηριστι
κό, εντούτοις,
γελία στην
Άρτας

ότι η Ορνιθολογική Εταιρεία επενέβη με καταγ

ΕΟΚ, όταν

απείλησε

συγκεκριμένο έργο

παρακείμενη

αποικία πελεκάνων. Ή δ η για το

συγκεκριμένο θέμα, αρμόδια επιτροπή
σε συνεργασία

σε ιχθυοτροφείο της

του Υπουργείου Γεωργίας,

με το ΥΧΟΠ, έχει υποδείξει εναλλακτικές λύσεις

που παρακάμπτουν το πρόβλημα, οι οποίες όμως συνεπάγονται κά
ποιο πρόσθετο

κόστος. Επί αυτού αναμένεται απόφαση προκειμέ

νου να συνεχιστούν τα έργα ή να ευρεθεί άλλος τρόπος εξυπηρέ
τησης των αναγκών του ιχθυοτροφείου.
Η πολιτική που εφαρμόζεται σε νομαρχιακό επίπεδο περι
λαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:
Από όλους τους νομούς προωθούνται προγράμματα

για την

επεξεργασία των αστικών αποβλήτων που επιβαρύνουν άμεσα ή έμ121

μέσα τον κόλπο. Ή δ η υπάρχει οριστική μελέτη για την πόλη της
Αμφιλοχίας και

έχει γίνει η έναρξη της κατασκευής των έργων·

ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη για τη Βόνιτσα και δημοπρατεί
ται η

πρώτη φάση του έργου· εκπονείται η οριστική μελέτη για

το Μενίδι και έχει ολοκληρωθεί η
Για

την

Άρτα

προμελέτη για

επαναξιολογείται η αρχική πρόταση (προμελέτη

του 1978) για δημιουργία δικτύου ομβρίων
την

ίδρυση

την Πρέβεζα.

της

και ακαθάρτων, μετά

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Άρτας· επίσης έχει προχωρήσει
λιππιάδας. Είναι

φανερό ότι

στους και για την

η μελέτη
τα έργα

ταχεία προώθηση

αποχέτευσης της Φι-

αυτά είναι μεγάλου κό

τους απαιτείται αυξημένος

ρυθμός χρηματοδότησης.
Από

τις

Διευθύνσεις

Γεωργίας των νομών καταβάλλεται

προσπάθεια για ενημέρωση των αγροτών, για αποφυγή υπερβολικής
λίπανσης των

καλλιεργειών, ώστε να μην επιβαρύνεται ο κόλπος

περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο.
Από τις Διευθύνσεις Υγιεινής

καταβάλλεται επίσης προ

σπάθεια για έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων από
τις διάφορες μονάδες, χωρίς πάντως να υπάρχει ικανοποίηση ότι
πράγματι τηρούνται. Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι τα συστή
ματα βιολογικού
γούν πλημμελώς

καθαρισμού που
και όχι

αίτημα της περιοχής για
σεων των μονάδων, ιδίως

είναι εγκατεστημένα λειτουρ

επί συνεχούς

βάσεως. Υπάρχει έντονο

σαφέστερο προσδιορισμό

των υποχρεώ

των παλαιών, ως προς τη διάθεση των

αποβλήτων τους, και για ενίσχυση του

συστήματος παρακολούθη

σης και επιβολής της τήρησης των υποχρεώσεων τους.
Σχετικά με το θέμα της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών
από απόβλητα βιομηχανικών και

ζωοτροφικών μονάδων

μορφωθεί, σε νομαρχιακό επίπεδο, η εξής πολιτική:
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έχει δια

Με παλαιότερη

απόφαση της

(3210/13-7-79), η νομαρχία

Άρτας έχει καθορίσει ότι τα αρδευτικά κανάλια και

οι στραγ-

νιστικές τάφροι, θα είναι αποδέκτες υδάτων κατάλληλων για κο
λύμβηση, δηλαδή δύο βαθμίδες ανώτερων από την πραγματική χρή
ση τους, που είναι η άρδευση και η αλιεία.
Κοινή απόφαση των νομαρχιών Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαν
νίνων (Οκτώβριος
Λούρου και

1981) για

τον χαρακτηρισμό

των παραποτάμων

των υδάτων του

του, και για τους όρους διάθεσης

λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς,

έχει αποσταλεί

στο τότε Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών για διαιτησία.
Με άλλη

κοινή απόφαση των νομαρχών Πρέβεζας και Ιωαν

νίνων (ΥΓ 3413/9-10-81) έχουν οριστεί τα νερά του Λούρου απο
δέκτες λυμάτων μόνον μετά από εκσυγχρονισμένο βιολογικό καθα
ρισμό και δεν επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων σε καμία νέα χερ
σαία εγκατάσταση ή επιχείρηση.
Με το

υπ* αριθ. ΥΓ 5398/1981 έγγραφο της, η νομαρχία

Άρτας προτείνει τη συστηματική

μελέτη

των

υδάτινων αποδε

κτών, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για απαγόρευση διάθεσης
λυμάτων σε αυτούς.
Όσον αφορά την κατάσταση των υδάτων των ποταμών Λούρου
και Άραχθου,

από έγγραφο

της νομαρχίας Ιωαννίνων (ΥΓ/1175/

10-2-84) προκύπτει ότι ο Λούρος δεν
εντός των

ορίων του

επιβαρύνεται με απόβλητα

νομού Ιωαννίνων

(εκτός των λυμάτων του

Μετσόβου που αποχετεύονται σε παραπόταμο του), διότι υπάρχει
απαγόρευση

εγκατάστασης

επιχειρήσεων

του ποταμού. Τα ίδια αυστηρά μέτρα
Άραχθο, στο

έχουν ληφθεί

και για τον

τμήμα του που βρίσκεται στον νομό Ιωαννίνων. Το

πρόβλημα δημιουργείται στον κάτω
συγκεντρωμένες

που ρυπαίνουν πλησίον

χοιροτροφικές

ρου των

ποταμών όπου είναι

μονάδες, σφαγεία και γεωργικές
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βιομηχανίες.
Όσον αφορά ειδικότερα τις ζωοτροφικές μονάδες, υπάρχει
απόφαση του

νομάρχη Πρέβεζας

(ΥΓ 719/22-3-82) με την οποία

καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
των

λυμάτων

χοιροστασίων

και

βουστασίων

άδειας διάθεσης
σε παρακείμενους

αγρούς σαν λίπασμα.
Το νομαρχιακό συμβούλιο της

Άρτας,

εξάλλου,

με την

υπ* αριθ. 7/1984 απόφαση του, συνιστά την αποθάρρυνση της δη
μιουργίας χοιροτροφικών μονάδων μεγαλυτέρων
τέρες,

διότι

αυτές

αποτελούν

πρόβλημα

Αντίθετα συνιστά την υπαγωγή των μεσαίων
μέχρι 80

από 150 χοιρομηγια το περιβάλλον.

μονάδων, με μέγεθος

χοιρομητέρες στον αναπτυξιακό νόμο 1262/82, και την

αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν οι
γάλες μονάδες

τέσσερις με

που υπάρχουν στην περιοχή (με 405-660 χοιρομη-

τέρες) επί ειδικής βάσεως.
Σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης από τα χοιροστάσια
υπάρχει έκθεση

ομάδας εργασίας του Υπουργείου Γεωργίας (από

φαση 16-27-15/6-7-82) που συνιστά πλέγμα μέτρων πολιτικής για
την αντιμετώπιση

του προβλήματος. Απόρροια των συστάσεων της

ομάδας εργασίας ήταν η έκδοση του
προαναφέρθηκε,

και

η

Προεδρικού Διατάγματος που

σύνταξη της υγειονομικής διάταξης που

εκκρεμεί.
Τέλος, για το πρόβλημα
σεις αποθήκευσης

που δημιουργούν

πετρελαιοειδών στη νότια πλευρά του κόλπου,

υπάρχει απόφαση του νομαρχιακού
νίας (αριθ.

οι εγκαταστά

συμβουλίου της Αιτωλοακαρνα

10/31-8-84), η οποία συνιστά την απομάκρυνση των

εγκαταστάσεων της Shel1 από τον Αμβρακικό σε διάστημα όχι με
γαλύτερο της τριετίας, και ζητεί το χρονοδιάγραμμα μετεγκατά
στασης να αναφέρεται ρητά στην προσωρινή
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άδεια παραμονής της

επιχείρησης, την onoCa εκδίδει το Υπουργείο Ενέργειας και Φυ
σικών Πόρων (ΥΕΦΠ). Το ίδιο ισχύει και για
Μαμιδάκη. Επίσης

ζητεί τη

ασφαλείας και προστασίας του

λήψη όλων

τις εγκαταστάσεις

των απαραίτητων μέτρων

περιβάλλοντος κατά

το διάστημα

μέχρι τη μετεγκατάσταση.
Επίσης,

το

Δημοτικό

Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την υπ'

αριθ. 142/27-6-84 απόφαση του, είχε ήδη
της Shell

απορρίψει την αίτηση

για άδεια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της, με

το δικαιολογητικό ότι αυτό θα αποτελούσε

πρόσχημα για διαιώ

νιση της εγκατάστασης.
2.3.

Το πρόβλημα των χοιροτροφικών μονάδων

Το πρόβλημα της ρύπανσης του Αμβρακικού από τις χοιροτροφικές μονάδες προέρχεται από το ότι
βάλλουν τα

πολλές από

αυτές εκ-

απόβλητα τους μέσω των αυλακιών του στραγγιστικού

και αρδευτικού δικτύου προς τον Αμβρακικό.
Το πρόβλημα είναι
μπορούν

όμως

να

σύνθετο

επισημανθούν

και
τα

έχει

εξής: Πολλές μονάδες δεν

εφαρμόζουν στην πράξη τις προδιαγραφές που
χουσα νομοθεσία,

πολλές απόψεις,

προβλέπει η υπάρ

αλλά είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τις αρ

μόδιες υπηρεσίες.
Η πιο σύγχρονη και αυστηρή νομοθεσία δεν αφορά τις πα
λαιότερες μονάδες,

που ήδη λειτουργούν με παλαιές προδιαγρα

φές.
Υπάρχουν και μονάδες αυθαίρετες, που μη

έχοντας άδεια

λειτουργίας, δεν μπορούν να πάρουν και άδεια διάθεσης αποβλή
των.
Στο Παράρτημα αυτής της

εισήγησης επισυνάπτεται έκθε125

ση, του

μέλους της

ομάδας Ι. Λεκάκη σχετικά

με το θέμα, η

onota συντάχθηκε μετά από επιτόπια έρευνα.
Σχετικά με

τις

δυνατότητες

επωφελούς χρησιμοποίησης

των λυμάτων των χοιροστασίων, υπάρχει η πληροφορία ότι η νωπή
κοπριά των χοίρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τροφή για τους
κυπρίνους*. Δεδομένου ότι επιδιώκεται η ανάπτυξη της κυπρινοκαλλιέργειας στην περιοχή, θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυ
νατότητα αυτή.

1. Κ. Ανανιάδη, Υδατοκαλλιέργειες, Αθήνα 1980.
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3.
Με

βάση

την

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
πιο

αλιευτική ανάπτυξη και την
με όσα

πάνω ανάλυση, που αφορά κυρίως την
προστασία των

βιοτόπων, αλλά και

είναι γνωστά γενικότερα για την περιοχή από τις μελέ

τες που έχουν γίνει μέχρι τώρα

(βλ. "Πηγές

πληροφοριών" στο

τέλος) μπορεί να διαγραφεί πολιτική που θα έχει τους εξής δύο
βασικούς άξονες:
α.

πολιτική προστασίας,

β.

πολιτική ανάπτυξης.
3.1.
Αυτή θα

Πολιτική προστασίας

περιλαμβάνει μεταξύ

άλλων και

τα εξής στοι

χεία:
α. Οριοθέτηση

των βιοτόπων που υπάγονται στο καθεστώς

της συνθήκης του Ramsar· κήρυξη τους ως "βιοτόπων" ή "εθνικών
πάρκων"· χάραξη

ενός προγράμματος διαφύλαξης-προαγωγής· ανά

θεση της εφαρμογής του και της

ευθύνης για

την περιοχή στις

υπηρεσίες της Νομαρχίας στις οποίες και τώρα υπάγονται (δασών
και αλιείας) με ταυτόχρονη ενίσχυση τους με επιστημονικό προ
σωπικό που θα ειδικευθεί σε θέματα διαχείρισης βιοτόπων.
Ως πρώτο

βήμα προτείνεται η υιοθέτηση της οριοθέτησης

που υποδεικνύει η μελέτη της Ecoset,

με δυνατότητα μεταγενέ

στερης τροποποίησης, αν προκύψουν νέα στοιχεία.
β. Ίδρυση διανομαρχιακής υπηρεσίας παρακολούθησης και
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ελέγχου του υδάτινου

δυναμικού,

με

γνωμοδοτική αρμοδιότητα

για όλα τα θέματα χρήσης των υδάτινων πόρων.
Μπορεί να

είναι ο

Υπουργείου Ενέργειας

και

φορέας που
Φυσικών

προτείνει η μελέτη του

Πόρων

και

τον

οποίο το

Υπουργείο σκέπτεται ήδη να ιδρύσει, ή παράρτημα του υπό ίδρυ
ση ενιαίου φορέα περιβάλλοντος του ΥΧΟΠ,
χνική υπηρεσία.

ή διανομαρχιακή τε

Πρέπει πάντως να είναι επιστημονική υπηρεσία

που θα τροφοδοτεί με έγκυρα στοιχεία όλες τις άλλες υπηρεσίες
που ασκούν πολιτική.
γ. Προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει
για την προστασία των υδάτων σε όλες τις νέες δραστηριότητες,
και εξουσιοδότηση των νομαρχών να θέτουν αυστηρότερες προδια
γραφές σε τοπικό επίπεδο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
δ. Σταδιακή αντιμετώπιση των
γούν οι

προβλημάτων που δημιουρ

ήδη υπάρχουσες μονάδες (σφαγεία, χοιροτροφεία, εγκα

ταστάσεις πετρελαιοειδών κ.ά.)
αποφασιστεί από

κοινού από

Πρόνοιας, τα παραγωγικά

με

χάραξη

πολιτικής

που θα

το ΥΧΟΠ, το Υπουργείο Υγείας και

Υπουργεία

(Υπουργείο

Γεωργίας), το

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τις Νομαρχίες. Ήδη έχει γί
νει πολλή προεργασία με δύο εκθέσεις
με τα

ομάδων εργασίας σχετικά

χοιροστάσια (Υπουργείο Γεωργίας και ΥΧΟΠ και Υπουργείο

Υγείας), με το προεδρικό

διάταγμα, με

νομαρχιακές αποφάσεις

κτλ.
ε. Προώθηση με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό των αποχετευ
τικών προγραμμάτων των δήμων και κοινοτήτων
ήδη βρίσκονται

της περιοχής που

στο στάδιο είτε προμελέτης είτε οριστικής με

λέτης.
στ. Παραπέρα μελέτη του
αποβλήτων της

θέματος

της

παροχέτευσης των

BITTE Πρέβεζας και των στραγγιστικών τάφρων της
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περιοχής στο

Ιόνιο, από

την άποψη

της ενδεχόμενης ρύπανσης

των ακτών, στις οποίες αναπαράγονται τα ψάρια που τροφοδοτούν
με γόνο τον κόλπο.
ζ. Ενσωμάτωση στην πολιτική όλων των υπηρεσιών και των
υπουργείων, της

άποψης ότι τα έργα που σχεδιάζονται στην ευ

ρύτερη περιοχή δεν θα πρέπει να
στο ευαίσθητο

έχουν καταλυτικές επιπτώσεις

οικοσύστημα του

κόλπου. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως

τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και

Γεωργίας

και

τη ΔΕΗ, που

σχεδιάζουν και εκτελούν μεγάλα έργα, όπως η ζεύξη της εισόδου
του κόλπου

με γέφυρα

(Πρέβεζα-Άκτιο) τα

λιμενικά έργα, τα

μεγάλα εγγειοβελτιωτικά ή αρδευτικά, τα φράγματα κ.ά.
3.2.
Η αναπτυξιακή

Πολιτική ανάπτυξης

πολιτική θα

περιλαμβάνει τρία στοιχεία

αιχμής:
α.

Την άρση της σχετικής απομόνωσης της
πλευράς

του

Αμβρακικού,

οδικών αξόνων της δυτικής

δυτικής και νότιας

με την ολοκλήρωση των μεγάλων
Ελλάδας,

που

διευκολύνει τη

γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.
β.

Την ιχθυοκομική αξιοποίηση του κόλπου, με βάση την ελεγ
χόμενη παραγωγή αλιευμάτων υψηλής εμπορικής αξίας.

γ.

Την ήπια τουριστική ανάπτυξη, που θα

υποβοηθεί την άρση

της απομόνωσης και θα αποτελεί την πρώτη διευρυμένη αγο
ρά για τη διάθεση της πρόσθετης παραγωγής, που θα προκύ
ψει από τις υδατοκαλλιέργειες.
Η άρση της απομόνωσης θα επιδιωχθεί με την αποπεράτωση
του οδικού άξονα Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας και του άξονα ΆκτιουΒόνιτσας-Αστακού-Μεσολογγίου-Αντιρρίου· με τη μελετώμενη ζεύ129

ξη του στενού Πρέβεζας-'Ακτίου-

με τη

βελτίωση του αεροδρο

μίου στο Άκτιο· με τη διασύνδεση της Πρέβεζας με τα παραλια
κά κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας (προτεινόμενος επαρχιακός άξο
νας·

Άκτιο-Πάλαιρος-Μύτικας-Αστακός)

και

μέσω αυτών με τα

νησιά του νότιου Ιονίου.
Η αλιευτική-ιχθυοκομική ανάπτυξη θα έχει τους εξής κύ
ριους άξονες:
Βελτίωση της απόδοσης των ιχθυοτροφείων με εκτέλεση βελ
τιωτικών έργων

και

δοκιμαστική

εφαρμογή εντατικότερων

μεθόδων εκτροφής, χωρίς καταστροφή των βιοτόπων.
Ανάπτυξη της καλλιέργειας σε κλωβούς ή σχεδίες μέσα στον
κόλπο.
Προετοιμασία της αγοράς για την απορρόφηση πρόσθετης πα
ραγωγής από

ιχθυοκαλλιέργειες (τσιπούρα, λαβράκι, κέφα-

λο, κυπρίνο, όστρακα, γαρίδες).
Εμπορική αξιοποίηση

και

επέκταση

της

αγοράς

της ήδη

υπάρχουσας παραγωγής χελιών, οστράκων, πέστροφας.
Σταδιακή

αξιοποίηση

τμημάτων

των παθογενών εδαφών για

καλλιέργειες γλυκέων και υφάλμυρων υδάτων, ενώ θα διαφυ
λαχθεί το μεγαλύτερο τμήμα των υγροτόπων ως βιότοποι για
την προστασία της σπάνιας πτηνοπανίδας της περιοχής.
Η τουριστική ανάπτυξη θα επιδιωχθεί με
τουριστικής υποδομής

κατά τρόπο

βάλλον, και με αξιοποίηση
μείων της

περιοχής για

συμπλήρωση της

που δεν θα ενοχλεί το περι

των πολιτιστικών
την ανάπτυξη

ρεύματος με χαρακτήρα πολιτιστικό,

και φυσικών μνη

ενός ήπιου τουριστικού

φυσιολατρικό, επιστημονι

κό.
Για την

προώθηση αυτών

των τριών αναπτυξιακών αιχμών

προβλέπονται συγκεκριμένα έργα στο
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Πενταετές, το

εθνικό, το

νομαρχιακό και

των ειδικών φορέων, με διαφορετικό βαθμό ωρι

μότητας το καθένα. Επίσης υπάρχουν και νέες προτάσεις από τις
νομαρχίες και

τους ειδικούς φορείς (EOT, ΥΠΤΙΕ κτλ.) νια πρό

σθετα έργα.
Το ειδικό "Πρόγραμμα

Αμβρακικού"

θα

ταχύτερη δυνατή υλοποίηση αυτών των έργων.
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συνίσταται στην

4.

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως γενική αρχή η Ομάδα θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεχωρί
ζουν οι φορείς που ασκούν διοίκηση, uno τους

φορείς που προ

σφέρουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και από εκείνους που έχουν
σκοπό την άσκηση παραγωγικής-εμπορικής

δραστηριότητας για τη

δημιουργία εισοδήματος.
Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε ότι ο φορέας ελέγχου και
προστασίας υδάτινου δυναμικού της περιοχής Αμβρακικού θα πρέ
πει να ενσωματωθεί στον φορέα διαχείρισης υδατικού δυναμικού,
που μελετά το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 0 φορέας
αυτός θα είναι διανομαρχιακή υπηρεσία που θα ασκεί έλεγχο και
διοίκηση και θα εγκρίνει (είτε γνωμοδοτικά είτε αποφασιστικά)
την κατανομή και χρήση των υδάτινων πόρων, με γνώμονα τη δια
τήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και της καταλληλότη
τας των

υδάτων για

κάθε χρήση για την οποία προορίζονται. 0

φορέας αυτός θα είναι στελεχωμένος με
νητικό προσωπικό

υψηλής στάθμης,

επιστημονικό και ερευ

για να

μπορεί να στηρίξει

Οι υδροβιότοποι, αφού οριοθετηθούν

και χαρακτηριστούν

την πολιτική του.
ως τέτοιοι, και χαραχθεί μια πολιτική για την προστασία τους,
θα πρέπει να ανατεθούν στην εποπτεία της Δασικής
και της

Διεύθυνσης Αλιείας

(όπου και σήμερα ανήκουν) με την

εντολή της προστασίας και της αξιοποίησης
Γαλλία υπάρχουν

Υπηρεσίας ή

μεγάλες περιοχές

με ήπια

μέσα. Στη

που έχουν χαρακτηριστεί ^ς

προστατευόμενοι βιότοποι και βρίσκονται κάτω από την εποπτεία
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υπηρεσίας, η οποία με τη βοήθεια ερευνητικών ομάδων επιστημό
νων προσδιορίζει τρόπους εκμετάλλευσης
τους,

οι

onoCoi

δεν

των διαφόρων τμημάτων

τους καταστρέφουν, αλλά αντίθετα τους

αναβαθμίζουν. Η μελέτη της Ecoset δίνει σχετικές πληροφορίες.
Φυσικά αναγνωρίζεται

ότι εντατική εκμετάλλευση και διατήρηση

των βιοτόπων δεν είναι απόλυτα συμβιβαστές επιδιώξεις.
Τα διερευνητικά προγράμματα ιχθυοκομίας πρέπει να ανα
πτυχθούν από

υπηρεσία εφαρμογών

της Διεύθυνσης Αλιείας, για

να αποκτηθεί πείρα και να διαδοθούν οι σχετικές γνώσεις στους
παραγωγούς της

περιοχής και

της υπόλοιπης χώρας. Αν η Διεύ

θυνση Αλιείας δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ή

δεν έχει

τη δυνατότητα να τα προωθήσει μόνη της, με ικανοποιητικό ρυθ
μό, μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους φορείς

(ΙΩΚΑΕ, ΥΠΕΤ,

Πανεπιστήμιο κτλ.).
0 ιχθυογεννητικός

σταθμός, στην πειραματική του φάση,

είναι σκόπιμο να αποτελέσει και αυτός

τμήμα του προγράμματος

εφαρμογών της Διεύθυνσης Αλιείας, όπως και οι ιχθυογεννητικοί
σταθμοί της πέστροφας που ήδη υπάρχουν. Σε μεταγενέστερη φάση
μπορεί

να

υπαχθεί

Υπουργείο Γεωργίας

στη

γενικότερη ρύθμιση που σχεδιάζει το

για τους

σταθμούς παραγωγής πολλαπλασια

στικού υλικού.
Οι μονάδες συγκέντρωσης-διαλογής χελιών και καθαρισμού
-εμπορίας οστράκων αφορούν
ήδη

υπάρχουσας

παραγωγής.

υποδομή

εμπορίας

για αξιοποίηση

Κανονικά θα πρέπει να αναληφθούν

από φορείς ιδιωτικού δικαίου, αφού πιστοποιηθεί η βιωσιμότητα
τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Επειδή όμως

οι συνεταιρισμοί

πρωτοβουλία, είτε διότι δεν

έχουν

δεν αναπτύσσουν σχετική
τις

απαραίτητες γνώσεις,

είτε διότι κατέχουν τα ιχθυοτροφεία με βραχυχρόνιες συμβάσεις
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και διστάζουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες μακροχρόνιες

που συ

νεπάγονται δανεισμό για πραγματοποίηση επενδύσεων (επιχείρημα
που μονίμως προβάλλεται

από

τους

ιχθυοτροφικούς συνεταιρι

σμούς) είναι σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης αυτών
των έργων

από

μεικτούς

φορείς

(π.χ. δημοτικοσυνεταιριστι-

κούς).
Ιδίως ο

σταθμός καθαρισμού οστρακοειδών είναι απαραί

τητη υποδομή προκειμένου να διανοιγεί η
δών πέραν

από τις

αγορά των οστρακοει

παραθαλάσσιες περιοχές.

σχέδια ιχθυοκομικής

ανάπτυξης

Επειδή δε όλα τα

προβλέπουν

την ανάπτυξη της

οστρακοκαλλιέργειας, ως

απαραίτητο αντιστάθμισμα στη ρύπανση

που προκαλεί η εντατική

ιχθυοκαλλιέργεια,

αρχίζει σιγά-σιγά

να δημιουργείται

είναι

αγορά για τα όστρακα, σε

πρώτη φάση στο εσωτερικό, για τα ήδη υπάρχοντα
ριοχή (μύδια,

κυδώνια), και

yia τα είδη που θα δοκιμαστεί

σκόπιμο να

στη συνέχεια
η καλλιέργεια

είδη στην πε

και στο εξωτερικό
τους (στρείδια,

χτένια, αχιβάδες).
Για την

ίδρυση αυτών των μεικτών φορέων, καλό θα ήταν

να κινητοποιηθεί η ΑΤΕ κάνοντας τις σχετικές τεχνικοοικονομι
κές μελέτες. Επίσης, πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τους
Δήμους και τις Κοινότητες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ενθαρ
ρύνονται,

εφόσον

κρίνονται

έχει πάρει προσφορές από την
ίδρυση

ιχθυογεννητικού

βιώσιμες (Ήδη ο Δήμος Πρέβεζας
Ουγγαρία

σταθμού

και

την Πολωνία για

γλυκέων υδάτων· και ο Δήμος

Βόνιτσας έχει παραγγείλει προμελέτη για ιχθυογεννητικό σταθμό
ευρύαλων ψαριών στην περιοχή του).
Όσον αφορά την καλλιέργεια σε κλωβούς KOL σχεδίες μέσα
στον κόλπο, θεωρούμε ότι πρέπει να αρθούν οι
ως τώρα

σταματούσαν κάθε

πρωτοβουλία, και
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επιφυλάξεις που
να δοθούν άδειες

εγκατάστασης σε όποιον εκδηλώσει σχετική πρωτοβουλία, ιδιώτη,
συνεταιρισμό ή

μεικτή επιχείρηση. Φυσικά, απαραίτητη προϋπό

θεση θα είναι να τηρούνται οι κανόνες για υγιή ανάπτυξη χωρίς
βλαβερές επιπτώσεις

στο οικοσύστημα (τήρηση περιοχής προστα

σίας γύρω από κάθε συγκρότημα των

κλωβών, συνδυασμένη οστρα-

κοκαλλιέργεια, τοποθέτηση των κλωβών σε περιοχές "υδροδυναμι
κά ενεργούς", μόνιμη παρακολούθηση

της ποιότητας

κ.ά.)· Ή δ η

εγκατάσταση δυο κλωβών σε

έχει δοθεί

άδεια για

των υδάτων

ιδιώτη καλλιεργητή στην περιοχή του Μενιδίου.
Εάν θεωρηθεί προτιμότερο να ιδρυθεί ενιαίος φορέας για
τις αναπτυξιακές δραστηριότητες (όπως είναι το αίτημα της πε
ριοχής), αυτός είναι σκόπιμο

να αναλάβει

τις εμπορικές δρα

στηριότητες σε πρώτη φάση και αργότερα να απορροφήσει και τις
παραγωγικές, και να δρα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δηλα
δή να αναλάβει την αξιοποίηση της παραγωγής (επεξεργασία, τυ
ποποίηση) τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς και διάνοιξη της
ξένης, και

εν συνεχεία την επέκταση προς τα πίσω, σε παραγω

γικές δραστηριότητες των οποίων η τεχνολογία είναι γνωστή και
οι οποίες

δεν περικλείουν μεγάλους κινδύνους. Αυτό, στην πε

ρίπτωση που στον φορέα
τράπεζες και

συμμετέχουν

εκτός

από

τις κρατικές

φορείς όπως οι ΟΤΑ, οι συνεταιρισμοί ή ιδιώτες,

οι οποίοι περιμένουν απόδοση από την

επένδυση τους

στον φο

ρέα.
Αν πάλι το Κράτος είναι διατεθειμένο να χρηματοδοτήσει
εξολοκλήρου τον φορέα, και να καλύπτει
τότε αυτός

τυχόν ελλείμματα του,

μπορεί να αναλάβει περισσότερο τολμηρές πρωτοβου

λίες.
Θα

πρέπει

πλαίσια και

πάντως

να μην

να

παραμείνει

στα επιχειρηματικά

ταυτιστεί με τις υπηρεσίες εφαρμογών της
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Διεύθυνσης Αλιείας ή άλλων Υπουργείων και ερευνητικών ιδρυμά
των,

που

θα

έχουν πειραματικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό

χαρακτήρα· ούτε με τον φορέα ελέγχου

και προστασίας περιβάλ

λοντος που θα ασκεί διοίκηση και θα είναι υπεράνω ιδιωτικοοι
κονομικών κριτηρίων.
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5. ΕΡΓΑ
5.1.

Έργα που προωθούν τη γενικότερη ανάπτυξη
της δυτικής πλευράς του Αμβρακικού με
την άρση της σχετικής

5.1.1.

απομόνωσης της

Συνεχιζόμενα (ΠΔΕ 1983, 1984)
1. Μελέτη για την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση της αρ

χικής μελέτης της οδού Ακτίου-Βόνιτσας-Μεσολογγίου. Προϋπολονισμός 6,5 εκατ.
2.

Κατασκευή

οδού

Βόνιτσας-Παλαίρου-Μύτικα-Αστακού-

Αιτωλικού-Μεσολογγίου. Προϋπολογισμός 78 εκατ.
3. Επικαιροποίηση προγραμματικού σχεδίου λιμανιού Πρε
βέζης και

οριστική μελέτη

έργων Α'

φάσης. Προϋπολογισμός 2

εκατ. (Η ιδέα επέκτασης του λιμανιού της Πρέβεζας έχει μάλλον
εγκαταλειφθεί για λόγους προστασίας της εισόδου του κόλπου).
4. Γέφυρες Δέσπως, Εφύρας και οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας. Προϋπολογισμός 300 εκατ.
5. Αεροδρόμιο Πρέβεζας. Προϋπολογισμός 100 εκατ.
6. Βελτίωση

παλαιάς οδού

Άρτας-Πρέβεζας και είσοδος

Πρέβεζας. Προϋπολογισμός 400 εκατ.
7.

Συμπληρωματικές

μελέτες

ζεύξης

Πρέβεζας-Ακτίου.

Προϋπολογισμός 8 εκατ. (Μελέτη).
8. Ολοκλήρωση μελέτης Ακτίου-Διασταύρωση προς Βόνιτσα.
Προϋπολογισμός 5.000 εκατ.
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5.1.2.

Λοιπά έργα που περιλαμβάνονται στο Πενταετές
Γέφυρα Ακτί,ου-Πρέβεζας. Προϋπολογισμός 2.000 εκατ.

5.1.3.

Προτάσεις νομαρχιών
Ολοκλήρωση

του

άξονα Ακτί,ου-Παλαίρου-Μύτικα-Αστακού-

Αιτωλικού-Αντιρρί,ου.
5.2.
5.2.1.

Έργα που προωθούν την αλιευτική ανάπτυξη

Προτάσεις Διεύθυνσης Αλιείας, Υπουργείου Γεωργίας:

Προτεινόμενα έργα:

Προϋπολογισμός

Ιχθυογεννητικός σταθμός ευρύαλων ψαριών
και γαρίδας στη θέση Πωγωνί,τσα Ν. Πρεβέ
ζης ή στην περιοχή της Βόνιτσας. Νέο έρ
γο σε προχωρημένο στάδιο μελέτης

140,0 εκατ.

Μονάδα κυπρινοκαλλιέργειας στο Ψαθοτόπι
Ν. Άρτας. Συνεχιζόμενο

36,0

Σταθμός συγκέντρωσης-διαλογής χελιών.
Νέο έργο υποδομής εμπορίας, απαιτεί φορέα

15,0

Μονάδα εκτροφής χελιών στο κυπρινοτροφείο
του Ψαθοτοπίου. Νέο έργο, δεν περιλαμβάνε
ται στο Πενταετές

94,0

Διερευνητικά προγράμματα εφαρμογής (νέα
έργα):
α. εντατική καλλιέργεια ψαριών σε κλωβούς
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30,0

β. μονάδα συλλογής και καλλιέργειας οστρά
κων

45

γ. πειραματική προσπάθεια εντατικής εκμε
τάλλευσης λιμνοθάλασσας Πωγωνίτσας

80

δ. εντατική γαριδοκαλλιέργεια

60

Μετεκπαίδευση ομάδας επιστημόνων για την
εκτέλεση του πιο πάνω προγράμματος

·

Σύνολο
Η δαπάνη

αυτή υπολογίζεται

460,0 εκατ.

ότι μπορεί να απορροφηθεί

μέσα στα προσεχή 5 χρόνια. Ενδείκνυται η σύσταση διανομαρχια
κής

υπηρεσίας

εφαρμογής,

υπό

την

εποπτεία της Διεύθυνσης

Αλιείας και των Νομαρχιακών Εποπτειών Αλιείας.
Τα προτεινόμενα έργα αποτελούν
οποιαδήποτε ιχθυοκομική
τεινόμενα προγράμματα

απαραίτητη υποδομή για

ανάπτυξη. Περιέχονται σε όλα τα προ
και

δεν

αμφισβητείται

η σκοπιμότητα

τους.
Από άποψη

περιβαλλοντική, όσα

είναι ήδη χωροθετημένα

βρίσκονται εκτός των ζωνών απόλυτης και
(με τα

αυξημένης προστασίας

κριτήρια της Ecoset) και επιπλέον είναι περιορισμένου

μεγέθους.
Τα περισσότερα είναι σε προχωρημένο στάδιο μελέτης.
Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι
θυνσης

Αλιείας,

με

η αδυναμία

της Διεύ

τη γνωστή γραφειοκρατική δυσκινησία, να

προωθήσει ένα τέτοιο σημαντικό πρόγραμμα με γρήγορο ρυθμό.
5.2.2.

Προτάσεις νομαρχιών
Η Νομαρχία Άρτας

έχει προτάσεις
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για έργα βελτιωτικά

ιχθυοτροφείων, σε

προχωρημένο στάδιο μελέτης και προϋπολογι

σμού:
α' φάση (έτοιμες μελέτες)

72 εκατ.

β' φάση (υπό εκπόνηση μελέτες)

85

"

350

"

γ' φάση (προτάσεις που χρειάζονται
παραπέρα διερεύνηση)

Στη Νομαρχία Πρεβέζης έχουν κατατεθεί για
το Νομαρχιακό

έγκριση από

Συμβούλιο προτάσεις για έργα βελτιωτικά ιχθυο

τροφείων ύψους δαπάνης, για το 1985, 15 εκατ. δρχ., και υπάρ
χουν και άλλες προτάσεις που χρειάζονται διερεύνηση.
Η Νομαρχία

Αιτωλοακαρνανίας έχει

υποβάλει στο Υπουρ

γείο Γεωργίας και μας γνωστοποίησε, προτάσεις

για βελτιωτικά

έργα των ιχθυοτροφείων της νότιας πλευράς του κόλπου, για εκ
μεταλλεύσεις περιφραγμένων
για καλλιέργειες

χώρων στις

αβαθείς περιοχές, και

σε κλωβούς ή σχεδίες. Το ύψος της αναγκαίας

χρηματοδότησης για τη συνολική αυτή ανάπτυξη δεν προσδιορίζε
ται, θα

υπάρχουν όμως ασφαλώς εκτιμήσεις για μεμονωμένα έργα

που μπορούν να εκτελεστούν αμέσως. Για την υλοποίηση του προ
τεινόμενου προγράμματος,

υπογραμμίζεται από

τη νομαρχία ότι

απαιτείται τεχνική βοήθεια και πρόσθετη χρηματοδότηση.
Για τη σκοπιμότητα όλων των προτεινόμενων
μαρχίες έργων

δεν μπορεί

διο. Από αλιευτική

άποψη

από τις νο

να εκφραστεί γνώμη σε αυτό το στά
πρέπει

να

αποφανθεί

η Διεύθυνση

Αλιείας KOL από περιβαλλοντική το ΥΧΟΠ, αφού διαμορφώσει κά
ποια πολιτική πάνω στο θέμα των βιοτόπων.
5.2.3.

Έργα αξιοποίησης αλιευτικής παραγωγής
Εκτός από τα έργα που αφορούν την παραγωγή, είναι σκό140

πιμο

να

υπάρξει

δραστηριοποίηση στον τομέα της αξιοποίησης

και διάθεσης των αλιευτικών προϊόντων, ώστε, όταν υπάρξει αυ
ξημένη παραγωγή, να έχει

γίνει κάποια προεργασία στον τομέα

της διάθεσης.
Στο θέμα αυτό ενδείκνυται να παρέμβει
διαθέτει σχετική

η ΑΤΕ,

η οποία

εμπειρία, για να βοηθήσει τους τοπικούς συ

νεταιρισμούς, και ενδεχομένως τους δήμους και τις κοινότητες,
για τη διερεύνηση των εξής προτάσεων:
1.

Εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυηρών για την επεξεργασία των
χελιών και της πέστροφας
αυγοτάραχου,

κονσερβών

και ενδεχομένως
μυδιών

την παρασκευή

κ.ά. (πρόταση Εποπτείας

Αλιείας Πρεβέζης).
2.

Κέντρο καθαρισμού και εμπορίας οστρακοειδών με σκοπό την
αξιοποίηση της

υπάρχουσας παραγωγής μυδιών, και τη διά

νοιξη της αγοράς για

την ελεγχόμενη

παραγωγή που προω

θείται .
3.

Σταθμός διαλογής και εμπορίας χελιών με σκοπό την ελαχι
στοποίηση των απωλειών της παραγωγής και τη μεγιστοποίη
ση της αξίας τους.
Για

τα

δύο

τελευταία έργα, τα οποία περιλαμβάνονται

και στο τομεακό πρόγραμμα

για την

αξιοποίηση των αλιευτικών

προϊόντων (που μόλις εγκρίθηκε από την ΕΟΚ), έχει ήδη δραστη
ριοποιηθεί η ΕΤΑΝΑΛ (Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας) με τη σύντα
ξη σχετικών μελετών.
5.2.Α. Λοιπά έργα που περιλαμβάνονται στο Πενταετές
Ιχθυόσκαλα Πρεβέζης (συνεχιζόμενο),
Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας (συνεχιζόμενο),
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Μετατροπή

σε

κλειστό

ιχθυοτροφείο των θαλάσσιων χώρων

Παλματερό και Κουκλιά Άρτας (η σκοπιμότητα

τους χρειά

ζεται παραπέρα διερεύνηση).
5.3.

Έργα τουριστικής ανάπτυξης

Στα πλαίσια της συνδυασμένης προσπάθειας για αξιοποίη
ση των δυνατοτήτων της
κλειστού κόλπου

ευρύτερης περιοχής

και προστασία του

του Αμβρακικού, ο τουρισμός παρουσιάζεται με

μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές.
Ειδικότερα η περιοχή

διαθέτει

αξιόλογους

και σχεδόν

ανεκμετάλλευτους τουριστικούς πόρους (φυσικούς και πολιτιστι
κούς), οι οποίοι μπορούν

εύκολα να

αξιοποιηθούν κυρίως λόγω

γεωγραφικής θέσης και άλλων ευνοϊκών συνθηκών και να αποτελέ
σουν, μαζί με την αξιοποίηση των
ται από

μοναδικών, όπως αποδεικνύε

τις σχετικές μελέτες, δυνατοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας,

τους βασικούς δυναμικούς παράγοντες ανάπτυξης της.
Για την αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων, τα έρ
γα (ΠΔΕ) που προτείνονται

να ενταχθούν,

σε πρώτη φάση, στο

ολοκληρωμένο (διανομαρχιακό) πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής
περιγράφονται παρακάτω. Μερικά από τα έργα αυτά δεν περιλαμ
βάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα 1983-1987, κρίθηκε όμως ανα
γκαία, κάτω

από το νέο πρίσμα θεώρησης της όλης αναπτυξιακής

προσπάθειας, η ένταξη και προώθηση τους κατά προτεραιότητα.
α.

Προτεινόμενα έργα ΠΔΕ
1.

Οδικός σταθμός - Κέντρο εστίασης και αναψυχής
-

Προϋπολογισμός συνδυασμένης
μονάδας:

150 εκατ. δρχ.
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-

Δαπάνη περιόδου προγράμματος:

Δεν προβλέπεται στο Πενταετές
όμως σχετικών

Πρόγραμμα. Η έλλειψη

έργων για την εξυπηρέτηση των διακι

νουμένων στον Εθνικό Οδικό
(βρίσκεται στο

100 εκατ. δρχ.

Άξονα

της

Δ. Ελλάδας

μέσον περίπου της απόστασης Ηγουμε

νίτσας -Αντιρρίου ) και η ανάγκη ανάπτυξης της περιο
χής,

το

καθιστούν

σημαντικό

και με μεγάλο βαθμό

προτεραιότητας. Είναι μονάδα μικρού μεγέθους και η
βιωσιμότητα

της

εξασφαλισμένη,

αν ληφθεί υπόψη ο

αριθμός των διακινουμένων.
2.

Πορθμειακός σταθμός (Ακτίου-Πρέβεζας):
-

Προϋπολογισμός έργου:

-

Δαπάνη 5ετίας:

150 εκατ. δρχ.
90

Είναι ενταγμένο στο Πενταετές 1983-1987. Εξυπηρετεί
τον οδικό άξονα Δυτικής Ελλάδας (μέσω Πρέβεζας), το
αεροδρόμιο Ακτίου κτλ.
3.

Λουτρικές εγκαταστάσεις:
α. Περιοχή Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας (για

την εξυ

πηρέτηση των κατοίκων της Άρτας),
β. Πρέβεζα - Ακτή Ιονίου.
Η πρώτη, αν και απολύτως αναγκαία, δεν προβλέπεται
στο Πενταετές.

4.

-

Προϋπολογισμός (2) μονάδων:

160 εκατ. δρχ.

-

Πρόβλεψη για την 5ετία:

100

Παραδοσιακοί οικισμοί Πρέβεζας:
-

Προϋπολογισμός:

150 εκατ. δρχ.
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-

Πρόβλεψη για την 5ετία:

50

Έργο ενταγμένο στο Πενταετές Πρόγραμμα.
5.

Βιότοποι :
-

Προϋπολογισμός:

50 εκατ. δρχ,

-

Πρόβλεψη 5ετίας:

50

Έργο προβλεπόμενο στο Πρόγραμμα,
6.

Σκάλα - Μικρή μαρίνα Πρέβεζας:
-

Προϋπολογισμός:

50 εκατ. δρχ.

-

Πρόβλεψη 5ετίας:

50

Έργο προβλεπόμενο στο Πρόγραμμα.
7.

Ιαματικό κέντρο Πρέβεζας:
-

Προϋπολογισμός έργου:

100 εκατ. δρχ.

-

Πρόβλεψη 5ετίας:

100

Δημοτική επιχείρηση ενταγμένη στο Πρόγραμμα.
β.

Τουριστικά καταλύματα
Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, κρίνεται σκόπιμη

η προώ

θηση ενός προγράμματος δημιουργίας μικρών, οικογενειακής μορ
φής, μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων στους

δήμους Πρέβε

ζας, Βόνιτσας και Αμφιλοχίας, το μέγεθος του οποίου είναι εύ
κολο να προσδιοριστεί μετά από σχετική μελέτη.
'Αλλα βασικά έργα υποδομής (τουριστικής σημασίας)
Επέκταση αεροδρομίου Ακτίου με

δυνατότητα για απευθείας

ναυλωμένες πτήσεις (Charters).
Συμπλήρωση του

εθνικού οδικού δικτύου, δημιουργία περι144

φερειακού δικτύου και οδών προσπέλασης.
Έργα ύδρευσης-αποχέτευσης.
5.4.

Έργα πολιτιστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής

Στην προσπάθεια αναγνώρισης της ευρύτερης περιοχής του
Αμβρακικού με

σκοπό την επισήμανση δυνατοτήτων ανάπτυξης που

να μπορεί να αξιοποιηθούν
να συμπεριληφθούν

στο άμεσο

μέλλον, κρίθηκε σκόπιμο

και έργα πολιτιστικής και αθλητικής υποδο

μής, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν
συμβάλλοντας

παράλληλα

και

την τουριστική ανάπτυξη,

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

των μόνιμων κατοίκων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα

προστασίας της πολι

τιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και για
έργα αθλητισμού και αναψυχής,

που

έχουν

ήδη

μελετηθεί από

τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΠΟ και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)
με αποτέλεσμα να μπορεί να προταθεί η προώθηση

τους για υλο

ποίηση στη διάρκεια της πενταετίας του Προγράμματος Ανάπτυξης
1983-1987.
Τα έργα αυτά, ομαδοποιημένα

κατά κατηγορία,

είναι τα

ακόλουθα:
Α. Αρχαιότητες-Μουσεία-Μνημεία (ΠΔΕ)

Δαπάνες 5ετίας
(εκατ. δρχ.)

-

Πρόγραμμα αξιοποίησης συντήρησης και
ανάδειξης Χριστιανικών Μνημείων Νικόπολης

50

-

Φρούρια Πρέβεζας

10

-

Κάστρο Βόνιτσας

,

20
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Μουσείο Αρχαιολογικό-Βυζαντινό Πρέβεζας

20

Ανασκαφή σε τρεις (3) ΠαλαιοχριστιανικέςΒασιλικές στο Δρυμό Αιτωλοακαρνανίας

10

Λοιπά έργα περιοχής ('Ακτιο, Κορωνησία,
Κέφαλος κτλ.)

10

Σύνολο

120

Β. Πολιτιστική ανάπτυξη (Πολιτιστικά κτίρια) (ΠΔΕ)
Έργα και μελέτες στον Νομό Πρέβεζας
(7 περιπτώσεις)

128

Έργα και μελέτες στον Νομό 'Αρτας
(6 περιπτώσεις)

4

Έργα στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας
(2 περιπτώσεις)

2

Σύνολο

134

Γ. Αθλητικές εγκαταστάσεις (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)
-

Αθλητικές εγκαταστάσεις Εθνικού Σταδίου
Βόνιτσας

-

30

Κλειστό Γυμναστήριο Αμφιλοχίας

100

Σύνολο

130

Προβλέπονται, ακόμη, ως το τέλος του προγράμματος (χω
ρίς στοιχεία προϋπολογισμού):
-

Κλειστό Γυμναστήριο και αθλητικές
εγκαταστάσεις Πρέβεζας
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-

Αθλητικές εγκαταστάσεις Φιλιππιάδας

-

Ανοιχτό Κολυμβητήριο Άρτας

-

Μεταφορά Εθνικού Σταδίου Άρτας

-

Επέκταση Εθνικού Σταδίου Πρέβεζας
120 περίπου
5.5.

Έργα προστασίας περιβάλλοντος (αποχέτευση
και επεξεργασία λυμάτων)

Τα έργα

ύδρευσης-αποχέτευσης που αφορούν στην περιοχή

του Αμβρακικού Κόλπου και

εντάσσονται

στο

ευρύτερο πλαίσιο

ανάπτυξης της περιοχής με προστασία του περιβάλλοντος, αναφέ
ρονται κυρίως στα τρία

μεγαλύτερα οικιστικά

κέντρα που βρί

σκονται στα παράλια του κόλπου.
Η λύση

του προβλήματος

της ρύπανσης του κόλπου είναι

άμεσα συνδεδεμένη με την εκτέλεση των αναγκαίων αποχετευτικών
έργων στις πόλεις Πρέβεζα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, η δε αντιμετώ
πιση των ελλείψεων σε ύδρευση, με

τη βελτίωση

της ποιότητας

ζωής και την ανάπτυξη τους.
Τα

πιο

κάτω

στοιχεία αναφέρονται στο Πενταετές Πρό

γραμμα 1983-1987 και την πιο πρόσφατη πληροφόρηση από τις νο
μαρχίες.

Πρέπει

να

σημειωθεί ότι τα έργα προγραμματίζονται

και εκτελούνται σε τοπικό

επίπεδο, χρηματοδοτούνται

δε από

τους πόρους του Νομαρχιακού Ταμείου.
Νομός Πρεβέζης
Μελέτες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.
1.

Τεχνικοοικονομική μελέτη

εξυγίανσης και αξιοποίησης πε-
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ριφερειακής τάφρου Πρέβεζας.
ΤΙρέβεζας.

2.

Μελέτη αποχέτευσης εργατικών κατοικιών

3.

Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμοί) λυμάτων πό
λης Πρέβεζας (μια αρχική εκτίμηση του

κόστους του έργου

είναι 500 εκατ. δρχ.).
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
1.

Αμφιλοχία:

αποχέτευση

ακαθάρτων και βιολογικός καθαρι

σμός. Προϋπολογισμός έργου 260

εκατ. δρχ.

Υπάρχει ορι

στική μελέτη. Το έργο περιλαμβάνεται στα βασικά έργα του
Πενταετούς.
2.

Βόνιτσα: αποχέτευση ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός.
Προϋπολογισμός έργου 100 εκατ. δρχ. Υπάρχει προκαταρκτι
κή μελέτη.

3.

Μενίδι: μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων

και βιολογικού κα

θαρισμού. Προϋπολογισμός έργου 120 εκατ. δρχ.
Νομός Άρτας
Για την

πόλη της

Άρτας το σύστημα των απορροφητικών

βόθρων από τη μια, και τα
λιών, χοιροστασίων,
την άλλη,

απόβλητα των

εργοστασίων πορτοκα

δημοτικών σφαγείων και της ψαραγοράς από

δημιουργούν σοβαρά

προβλήματα περιβάλλοντος, μιας

και ο αποδέκτης ποταμός Άραχθος τα διοχετεύει στον Αμβρακικό
Κόλπο.
Στις αρχικές προτάσεις της Νομαρχίας για

το Πενταετές

περιλαμβάνεται το έργο:
"Κατασκευή δικτύου

ομβρίων και ακαθάρτων στους κεντρι

κούς τομείς του σχεδίου πόλεως Άρτας και του
χετευτικού

αγωγού

και

κεντρικού απο

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού".
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Προϋπολογισμός έργου 400 εκατ. δρχ. Δεν υπάρχει μελέτη.
Στο Πενταετές δεν περιλαμβάνεται το έργο,

επειδή απο

φασίστηκε η επαναξιολόγηση του μετά τη δημιουργία της Δημοτι
κής Επιχείρησης Άρτας.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτεραιότητα πρέπει να

δοθεί

στην

αποχέτευση Αμφιλο

χίας, επειδή υπάρχει οριστική μελέτη και η πόλη λόγω της
θέσης της στον μυχό του Αμβρακικού

μπορεί να επιβαρύνει

ιδιαίτερα το περιβάλλον.
Επιβάλλεται η επίσπευση της μελέτης αποχέτευσης Πρέβεζας
που αποτελεί το μεγαλύτερο

οικιστικό κέντρο

του κόλπου

και επιπλέον επηρεάζει την ποιότητα του νερού στην είσο
δο του.
5.6.

Έργα που περιλαμβάνονται στις γενικές
προτάσεις των νομαρχιών

Σε συμπλήρωση της αναγνώρισης
επίπεδο κεντρικών

που πραγματοποιήθηκε σε

φορέων για την επισήμανση αναπτυξιακών έρ

γων που θα μπορούσαν

να

ενταχθούν

στο

μεσόχρονο πρόγραμμα

ανάπτυξης της περιοχής του Αμβρακικού, η Ομάδα Εργασίας έκρι
νε σκόπιμο να λάβει υπόψη της τις προτάσεις που υπέβαλαν πρό
σφατα οι
εκπόνησης

νομαρχίες της περιοχής, στα πλαίσια της διαδικασίας
του

Εθνικού

Πενταετούς

Προγράμματος

Ανάπτυξης

(1983-1987).
Η αποδελτίωση

των έργων

που βρίσκονται μέσα στα γεω

γραφικά όρια της περιοχής μελέτης και που κρίθηκε ότι θα μπο
ρούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, έδωσε τα απο149

τελέσματα που ακολουθούν, ομαδοποιημένα

κατά

νομό

και κατά

τομέα, μαζί με ενδείξεις για το πιθανό ϋψος της προϋπολογιζό
μενης δαπάνης.
Α. Νομός Άρτας (Προτάσεις Νομαρχίας 1983)
1. Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά
-

Πεδιάδας Άρτας (6 δισ.) - Λεκάνης η
αναρρυθμισης Αράχθου (2 δια.)

-

Πεδιάδας Πέτα - Κομποτίου

(Σημ.: Συνολική έκταση
δισ.

δρχ.

Ήδη

έχουν

300

/

Α' Προτεραιότητας

->
χιλ.

ενταχθεί

στρ.,

προϋπολογισμού 8

στο Π.Δ.Ε. 50 χιλ. στρ.

προϋπολογισμού μελέτης 39 εκατ. δρχ. και

πίστωση 13 εκατ.

δρχ. για το 1983).
2. Αντιπαγετική προστασία
3. Συγκοινωνιακά έργα
-

Γενικού ενδιαφέροντος
(υπερτοπικά):
- Οδικός άξονας Άρτας-Τρικάλων
- Βελτιώσεις οδού Άρτας-Καρδίτσας
Επαρχιακό δίκτυο νομού

4. Επέκταση Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
Α* Προτεραιότητας
(Προσθήκη 120 κλινών και
εξωτερικών ιατρείων)

140 εκατ. δρχ.

5. Σχολεία (περιοχής μόνο)
-

9θέσιο Δημοτικό Σχολείο
Αγ.Δημητρίου Πέτα

(μόνο για οικόπεδο 10 εκατ. δρχ.)

-

9θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πέτα

-

2θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιμίνης

-

Δύο (2) Δημοτικά Σχολεία Άρτας (7ο και 9ο)

-

Γυμνάσιο Κωστακίων

(μόνο για οικόπεδο 20 εκατ. δρχ.)
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-

Γυμνάσιο Νεοχωρίου

-

- Καμπής
Προσθήκη αιθουσών σε Δημοτικά Σχολεία - Βλαχέρνας

6. Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων
Άρτας - Κεντρικός αγωγός
εγκαταστάσεις βιολογικού κα
θαρισμού
Προϋπολ.Δαπάνη 400 εκατ. δρχ.
7. Αλιεία: Ανάπτυξη ιχθυοτρο
φείων περιοχής Αμ
βρακικού
Αλιευτικό καταφύγιο
Κορωνησίας

Προϋπολ.Δαπάνη 157 εκατ. δρχ.
Προϋπολ.Δαπάνη

33 εκατ. δρχ.

8. Έργα παράλληλων φορέων (ΑΤΕ)
- Ίδρυση κονσερβοποιείου βρωσίμων
ελαιών (από Ένωση Γεωργικών Συ
νεταιρισμών Άρτας-Φιλιππιάδας)
Δυναμικότητα 5.000 τόνοι

Δαπάνη 300 εκατ. δρχ,

- Ίδρυση κονσερβοποιείου βρωσίμων
ελαιών (από Ελαιουργικό Συνεται
ρισμό Πέτα)

45 εκατ. δρχ.

-

Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας
Κονσερβοποιείου Βρωσίμων Ελαιών
Συνεταιρισμού Κομποτίου

-

46 εκατ. δρχ,

Βιομηχανία ξύλου

9. Εκμετάλλευση μαρμάρων σε περιοχή Γραμμενίτσας-Γριμπόβου
Β. Νομός Αιτωλοακαρνανίας (Προτάσεις Νομαρχίας 1984)
1.

Καθορισμός και

οργάνωση μιας βιοτεχνικής ζώνης στην Αμ

φιλοχία (μικρής ή μηδενικής όχλησης).
2.

Αρδευτικό έργο Βόνιτσας-Μοναστηρακίου (Από

ΕΟΚ και Διε

θνή Τράπεζα).
3.

Αρδευτικό έργο Λουτρού-Ανοιξιάτικου (Νομαρχιακό ΠΔΕ).

4.

Αρδευτικό έργο Βουλκαριάς-Παλαίρου (Νομαρχιακό ΠΔΕ).

5.

Συγκρότημα ελαιοδεξαμενών στη Βόνιτσα.
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6.

Σφαγείο Αμφιλοχίας.

7.

Ανάπτυξη κτηνοτροφίας μεγάλων ζώων (βοοειδών) σε περιοχή
της λίμνης Βουλκαριάς ή στο Πάλαιρο.

8.

Ανάπτυξη αιγοπροβατοτροφίας (βοσκότοποι σε

Ξηρόμερο και

Βάλτο).
9.
10.

Αλιευτική ανάπτυξη Αμβρακικού Κόλπου.
Ανάπτυξη βιοτεχνιών

και επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαρ

μάρου (σε Κεχρινιά, Βάλτου).
11.

Ανάπτυξη επιχειρήσεων

εκμετάλλευσης λατομικών προϊόντων

και οικοδ.υλικών στη Βόνιτσα.
12.

Ανάπτυξη

τουριστικής

υποδομής και αξιοποίηση Παλαίρου,

Πογωνιάς, Βόνιτσας, Μενιδίου και Αμφιλοχίας.
13.

Αξιοποίηση αρχαιολογικού χώρου θυρίου,

Αμφιλοχικου 'Αρ

γούς και κάστρων Βόνιτσας και Αμφιλοχίας.
ΙΑ.

Επιχείρηση ΟΤΑ για εκμετάλλευση ιαματικών πηγών Τρυφου.

15.

Ολοκλήρωση

άξονα

(συγκοινωνιακού) Ακτίου-Παλαίρου (KOL

Μυτ ικα-Αστακου-Αιτωλικου-Αντιρρ ί ου).
16.

Οργάνωση και βελτίωση προστατευτικού βραχίονα στο στόμιο
του Δίαυλου στο Ιόνιο.

17.

Περιφερειακό Νοσοκομείου στην Κατούνα (ή Μαχαιρά).

18.

Υδροβιολογικός Σταθμός στον Αμβρακικό.

19.

ΚΑΠΗ σε Αμφιλοχία και Βόνιτσα.

20.

Επαρχιακά αθλητικά κέντρα σε Αμφιλοχία και Βόνιτσα.

21.

Βελτίωση κατασκευής και ασφαλτόστρωση τμημάτων της επαρ
χιακής οδού Μυτικα-Βόνιτσας.

Προύπολ.Δαπάνη

150 εκατ.

δρχ.
22.

Άρδευση "Βαθυπεδου

Κατουνας" (σύνολο αρδευόμενης έκτα

σης 6,5 χιλ. στρ.).
23.

Αποχέτευση ακαθάρτων Αμφιλοχίας (και
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βιολογικός καθαρι-

σμός).
24.

Αποχέτευση

ακαθάρτων

Παλαίρου

(και βιολογικός καθαρι

σμός) .
25.

Αποχέτευση ακαθάρτων

Μενιδίου

(και

βιολογικός καθαρι

σμός) .
Γ. Νομός Πρέβεζας (Προτάσεις Νομαρχίας 1984, για έργα και με
λέτες)
1. Αλιεία:
- Εργοστάσιο μεταποίησης ψαριών (ιδίως για χέλια, αλλά και
πέστροφες και όστρακα).
- Αξιοποίηση βαλτωδών

εκτάσεων στην περιοχή Λούρου (τμήμα

τους να αποδοθεί σε

κυπρινοκαλλιέργεια και χελοκαλλιέρ-

γεια).
- Αλιευτική αξιοποίηση και ανάπτυξη Αμβρακικού.
- Συγκεκριμένα έργα βελτίωσης στα υπάρχοντα ιχθυοτροφεία:
"Τσοπέλι" - έργα εκβάθυνσης

22 εκατ. δρχ.

"Πωγωνίτσα" - έργα εκβάθυνσης
2. Δημόσια έργα:
- Γέφυρα Ακτίου - Πρέβεζας
- Αρδευτικό-Στραγγιστικό
έργο Ελαιώνα Πρέβεζας -

Προϋπολ. Δαπάνη 2 δισ.
Πιθανός προϋπολογισμός 1 δισ.

3. Βιομηχανίες:
- Βιομηχανία κατάψυξης
λαχανικών (Δυναμ. 30
χι λ.τόν.)

Πιθανός προϋπολογισμός 2 δισ.

4. Υγεία:
- Επέκταση Κρατικού Νοσο
κομείου Πρέβεζας (κατά
100 κλίνες)
Πιθανός προϋπολογισμός 0,5
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δισ.

5. Λοιπή υποδομή:
- Διοικητήριο Πρέβεζας

Πιθανός προϋπολογισμός 0,25 δισ.

- Μουσείο Πρέβεζας

Πιθανός προϋπολογισμός 0,05 δισ.

- Πνευματικό Κέντρο
Πρέβεζας

Πιθανός προϋπολογισμός 0,05 δισ.

6. Νέα Ιαματικά Λουτρά
(Δήμου Πρέβεζας)

Πιθανός προϋπολογισμός 0,1

5.7.
Από τα

Συμπέρασμα

έργα που απαριθμήθηκαν πιο πάνω, καθώς και από

το σύνολο των έργων που προωθούνται στην περιοχή
του

δισ.

Πενταετούς

Προγράμματος,

προτείνεται

στα πλαίσια

να επιλεγούν για

άμεση προώθηση ως "ειδικό πρόγραμμα Αμβρακικού άμεσης εφαρμο
γής" εκείνα τα οποία:
α.

προωθούν τους

κλάδους που

θα αποτελέσουν την αιχμή της

αναπτυξιακής διαδικασίας (αλιευτική, τουριστική, πολιτι
στική ανάπτυξη, βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία περι
βάλλοντος),
β.

οι ίδιοι οι φορείς

που τα

προτείνουν είναι

έτοιμοι να

δεσμευτούν για άμεση προώθηση τους,
γ.

δεν προκαλούν αντιδράσεις ως προς τις μακροχρόνιες συνέ
πειες τους, και μάλιστα ως προς τις επιπτώσεις

τους στο

περιβάλλον.
Εκτός από τα παραπάνω έργα, προτείνεται να περιληφθούν
στο Πρόγραμμα, με την έννοια της επιτάχυνσης του
ποίησης τους,

και ορισμένα μεγάλα έργα που ήδη εκτελούνται ή

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης, τα
βασική υποδομή

ρυθμού υλο

για τη

γενικότερη ανάπτυξη

οποία αποτελούν
της περιοχής. Τα

έργα αυτά είναι κυρίως συγκοινωνιακής υποδομής, εγγειοβελτιω154

τικά, βιομηχανικής υποδομής και διαχείρισης αστικών λυμάτων.
Τέλος, προτείνεται να συμπεριληφθούν και ορισμένες με
λέτες που είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσουν οι φο
ρείς σε

σχεδιασμό ορισμένης πολιτικής. Οι μελέτες αυτές αφο

ρούν κυρίως περιβαλλοντικά θέματα, και μάλιστα
των υδροβιοτόπων

και την

τη διαχείριση

προστασία του κόλπου από τα λύματα

της γύρω λεκάνης.
Το ποια ακριβώς έργα

θα συμπεριληφθούν

στο πρόγραμμα

άμεσης εφαρμογής, ποια μορφή θα πάρει αυτό και ποιος θα είναι
ο προωθητικός ή συντονιστικός φορέας, πρέπει

να προκύψει από

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε υπηρεσιακό, πρώτα,
και σε πολιτικό, τελικά, επίπεδο.
Η Ομάδα Εργασίας προσπάθησε
λογική σύμφωνα

με την

να δώσει

την αναπτυξιακή

οποία όλα τα έργα που περιλαμβάνονται

στις κατηγορίες 5.1 έως και 5.5 είναι καταρχήν επιθυμητά, και
θα μπορούσαν να προωθήσουν μια αισθητή αλλαγή στην αναπτυξια
κή φυσιογνωμία της περιοχής.
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6.
6.1.
6.1.1.
Κ.Ι.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μελέτες που ελήφθησαν υπόψη

Μελέτες που αφορούν τον Αμβρακικό
Ανανιάδη,

εμπειρογνώμονα

αλειολόγου,

συμβούλου

της

ΠΑΣΕΓΕΣ:
Εισήγησις επί

της

Άρτης σταθμού

σκοπιμότητος

ιδρύσεως

εις περιοχήν

αξιοποιήσεως παθογενών εδαφών δι' ιχθυο

καλλιεργειών, Αθήναι.
Εισήγησις προς
με σχέδιο

το μελετητικό

γραφείο Ιππόδαμος σχετικά

καθολικής αναπτύξεως Αμβρακικού και παθογενών

εδαφών 'Αρτας με υδατοκαλλιέργειες, Αθήναι 1979.
Μελετητικό γραφείο Ιππόδαμος

σε

συνεργασία

με

γραφείο New

Technology Ltd, συντονιστής μελέτης Αρ Αντώνης Τρίτσης:
Προκαταρκτική
Αθήναι 1979.

μελέτη

αλιευτικής αναπτύξεως Αμβρακικού,

%

Συνεργαζόμενα γραφεία μελετών Θ. Γκόφας, Λ. & Ν. Βασσενχόβεν,
Μ. Καμχής, Φ. Κρίσπης,

Δ. Αλεξόπουλος,

Ν. Αβραμόπουλος, Ι.

Πατέλλης, Σύμβουλος: Fisheries Development Limited-London:
Μελέτη οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας αλιευτικής
θυοκομικής αναπτύξεως

και ιχ-

μείζονος περιοχής Αμβρακικού Κόλ

που, Τελική Έκθεση, Αθήναι, Οκτώβριος 1981.
Πανεπιστήμιο του Essen, Δ.

Γερμανία, Ομάδα

καθηγητή Dr Josef Szijj:
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Εργασίας υπό τον

Ecological assessment
Louros and Arachtos

of the

at

the

delta area
Gulf

of

of the rivers

Amvrakia, Essen,

1980.
Ecoset, Athens, σε συνεργασία με Elements-Etudes et ouvrages
dans le milieu nature1-Tarbes,
France. Υπεύθυνος

France, και Hydro/m-Toulouse,

μελέτης Jean

Roger Mercier-Ares, Toulouse

France :
Environmental study

for

programmes. Preliminary

agricultural

and aouacultural

case study, Amvrakikos, Greece,

Final Report, Athens, October 1982.
Ομάδα Εργασίας υπό τον καθηγητή του

πανεπιστημίου της Θράκης

Γ. MapCvo, Σύμβουλος Π. Μαρίνος:
Υποδειγματική μελέτη συνδυασμένης διαχείρισης των υδάτων
των λεκανών Λούρου και Αράχθου, Αθήναι 1984 (παραδίδεται
εντός των ημερών στο ΥΕΦΠ).
Μελετητικό

γραφείο

Μ.

Καμχή και συνεργάτες: Τον Σεπτέμβριο

του 1984 ανέλαβε κατ* ανάθεσιν του

ΥΧΟΠ σε

συνεργασία με το

ΥΠΕΘΟ:
Μελέτη ανάπτυξης και προστασίας περιοχής Αμβρακικού Κόλ
που, έκθεση προόδου Α' Φάσης, Οκτ.

1984, μελέτη

για το

ΥΧΟΠ και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6.1.2.

Μελέτες που αφορούν τους παρακείμενους νομούς

ΕΤΒΑ:

Μελέτη αναπτύξεως νομού Πρεβέζης, Αθήναι, 1981.

ΥΧΟΠ:

Πρόγραμμα ανάπτυξης 1983-1987, υφισταμένη κατάσταση,
Αθήνα 1982:
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Νομός Ά ρ τ α ς
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Νομός Πρέβεζας
Β. Γιαννακούλια, Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας:
Κατευθυντήριες γραμμές

- Γενικό

πλαίσιο κοινωνικής και

οικονομικής ανάπτυξης νομού Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι,
Μάρτιος 1984.
Νομαρχία Πρέβεζας, Κώστα Στρατινάκη, Νομάρχη:
Κατάσταση

και

προβλήματα

του νομού Πρέβεζας, Πρέβεζα,

Σεπτέμβριος 1984.
6.1.3.
ΚΕΠΕ:

Γενικές Μελέτες
Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυ
ξης 1983-1987.

ΚΕΠΕ:

Καλλιόπη Παχάκη:

Υδατοκαλλιέργειες,

με

ιδιαίτερη αναφορά στην ιχθυοκαλ

λιέργεια, έκθεση που εκπονείται στα πλαίσια
τικού προγράμματος

του μελετη

για τα Ολοκληρωμένα Συμπλέγματα Δρα

στηριοτήτων.
Amy Gunville Tritsis:
Fishing around Greece, Σεπτ. 1983, ιδιωτική μελέτη, προ
σφορά στην

εργασία για τα Ολοκληρωμένα Συμπλέγματα Δρα

στηριοτήτων.
UNDP/FAO:
Marine aquaculture development
πλαίσια

του

in

Greece, Report, στα

Mediterranean regional aquaculture project

(MEDRAP), Αθήναι 1984.
ΥΧΟΠ:

Αμβρακικός, Περιοχή για προστασία και ανάπτυξη, Απρί
λης 1984, ενημερωτικό φυλλάδιο.

158

6.2.

Υπηρεσίες με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή για να
εξακριβώσουμε τα προγράμματα και την
πολιτική τους για τον Αμβρακικό

ΥΠΕΘΟ: κ. Σαπουντζόγλου, Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας: Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Εγγείων Βελ
τιώσεων
ΥΧΟΠ: κ. Η. Μπεριάτος, Σύμβουλος υπουργού
ΥΔΕ : κ. Μ. Αφτιάς, Σύμβουλος υπουργού
ΥΠΤΙΕ
Υπ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
ΥΠΕΤ: Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Ραπακούλιας
ΕΤΒΑ
ΑΤΕ
ΕΟΜΜΕΧ
ΕΥΔΑΠ
ΠΑΣΕΓΕΣ
ΙΩΚΑΕ
ΕΛΚΕΠΑ
Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού
Νομαρχίες:

Πρέβεζας
Άρτας
Αιτωλοακαρνανίας
6.3.

Επισκέψεις

Έγιναν δύο επιτόπιες επισκέψεις και συσκέψεις
ρεσιακούς και

λοιπούς τοπικούς

με υπη

παράγοντες, από κ. Κ. Παχάκη

και από κ. Ι. Λεκάκη.
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OL περισσότερες υπηρεσίες
ό,τι πληροφοριακό

και

οργανισμοί

μάς έδωσαν

υλικό διέθεταν, αλλά επιφυλάχθηκαν να εκ

φράσουν άποψη και πολιτική, εφόσον δεν

έχουν ερωτηθεί επισή

μως και δεν μετείχαν σε σχετική ομάδα εργασίας. Εξαίρεση απο
τέλεσαν τα Υπουργεία
και

Δημοσίων

Χωροταξίας-Οικισμού-ΓΤεριβάλλοντος,

νται στο
για

Γεωργίας,

το

ΕΣΕΠ, και
Πρόγραμμα,

τα οποία

Έργων, Εσωτερικών

τα οποία εκπροσωπού

έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις

υποστηριζόμενες

εκθέσεις.
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από σχετικά υπομνήματα-

3.4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΠΕ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΌς ΚΌΛΠΟς: ΡΎΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Εισήγηση Ιωσήφ Λεκάκη
Επιστημονικού Συνεργάτη του ΚΕΠΕ
προς την Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ

Σεπτέμβριος 1984

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έρευνα
ειδικής ομάδας

εκπονήθηκε

στα

πλαίσια λειτουργίας

συνεργατών του KETTE με επικεφαλής την Επιστη

μονική Διευθύντρια,

που συστάθηκε

με σκοπό

τη σύνταξη προ

γράμματος ανάπτυξης της περιοχής Αμβρακικού. Σκοπός της έρευ
νας, μετά από ανάθεση της ομάδας, είναι η αξιολόγηση του προ
βλήματος της

ρύπανσης από χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής

ενόψει της ανάγκης ευρύτερης
γειας,

καθώς

και

η

διατύπωση μιας συνολικής επιστημονικής

εκτίμησης για τις προοπτικές
που. Τόσο

το κυρίως

ανάπτυξης μονάδων ιχθυοκαλλιέρ
γενικότερης ανάπτυξης

θέμα, που

τοποθετείται στο ερώτημα της

δυνατότητας αρμονικής συνύπαρξης χοιροτροφικών
φικών μονάδων,

καθώς και

του κόλ

και ιχθυοτρο-

η γενική εκτίμηση των αναπτυξιακών

προοπτικών του κόλπου απαιτούν διεπιστημονική θεώρηση.
Για τη σχετική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές
πληροφόρησης που
γοντες των

περιέλαβαν συζητήσεις με υπηρεσιακούς παρά

Νομαρχιών Πρέβεζας,

υπηρεσιακά σημειώματα
με κατοίκους της

Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας,

των παραγόντων

περιοχής,

επιτόπια

αυτών, ανώνυμες επαφές
δειγματοληπτική έρευνα

και διεθνή βιβλιογραφία.
1. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Τα χοιροστάσια

της περιοχής

του Αμβρακικού είναι στη

μεγάλη πλειοψηφία τους του τύπου της κλειστής οροφής. Πρόκει163

τοα για

κτίρια στα

των οποίων το δάπεδο
σιδεριά, που

οποία τα ζώα εκτρέφονται σε διαμερίσματα
είναι εξοπλισμένο

επιτρέπει στα απόβλητα να εισέρχονται σε ειδικά

αυλάκια κάτω από αυτό. Από τη
μονάδες, οι

με επίπεδη καγκελωτή

δειγματοληπτική έρευνα

σε 14

12 ήταν του τύπου αυτού, ενώ οι υπόλοιπες 2 ήταν

ημισκέπαστες. Στις τελευταίες, μόνο ένα μέρος
θέτει οροφή,

ενώ το

του χώρου δια

υπόλοιπο αποτελείται από ανοικτούς δια

δρόμους για την ελεύθερη μετακίνηση των ζώωνι.
0 ακριβής πληθυσμός των χοιροτροφικών μονάδων

της πε

ριοχής δεν είναι γνωστός. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι δη
μιουργούνται νέες χωρίς προηγουμένη άδεια των Αρχών. Δεν εί
ναι γνωστή

επίσης η

συνολική δυναμικότητα των μονάδων, πρώ

τον, για τον παραπάνω λόγο και, δεύτερον, γιατί όσες λειτουρ
γούν με προηγουμένη άδεια των Αρχών διαθέτουν συνήθως μεγαλύ
τερο αριθμό χοιρομητέρων από εκείνο που αναφέρει η

άδεια (αν

αναφέρει). 0 Πίνακας 1 δείχνει τον αριθμό των μονάδων ανά δυ
ναμικότητα στους τρεις νομούς της περιοχής.

0 Νομός Πρέβεζας

διαθέτει τις μεγαλύτερες και ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας τις μι
κρότερες (περιοχή Βόνιτσας-Αμφι λοχίας).
Πολλές από τις μονάδες
είναι εγκατεστημένες

των Νομών

κοντά σε

Πρέβεζας και Άρτας

υδάτινους αποδέκτες αποβλήτων

όπως ο ποταμός Λούρος και ο παραπόταμος του Βόσα, στραγγιστι
κά και αρδευτικά κανάλια. Οι μονάδες της περιοχής ΑμφιλοχίαςΒόνιτσας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι κοντά

σε αρδευτικά

κανάλια και στον κόλπο.

1. Iowa State University, MPS, Livestock Waste Facili
ties Handbook, Ames, Iowa, 1975.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Χοιροστάσια περιοχής Αμβρακικού, 1984

Δυναμικότητα
(χοιρομητέρες)

Πρέβεζας*

Άρτας**

1 -

50

8

21

51 -

100

7

14

101 -

160

3

3

161 -

190

2

2

191 -

220

2

2

221 -

260

-

-

261 -

350

2

4

351 -

700

1

-

701 - 1.000

1

—

26

47

Σύνολο

*

Αιτωλοακαρνανίας***

Προσωρινά στοιχεία Νομοκτηνιατρείου Πρέβεζας με φροντίδα
του Μηχανικού Πολεοδομίας κ. θ. Σαρηγιαννίδη (οι μονάδες
της πρώτης κατηγορίας είναι περισσότερες).
Πράξη 7/1984 του Ν.Σ. Άρτας.
Προσωπική επικοινωνία με τον Επόπτη Δ. Υγείας Αμφιλοχίας
κ. Π. Δήμητσα (αφορά μόνο την περιοχή Αμφιλοχίας - Βόνι
τσας).
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σύνταξη — σχεδίαση Υ.Χ.Ο.Π

Προκειμένου να σχηματιστεί, μια

εικόνα των χώρων επε

ξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε επιτό
πια δειγματοληπτική έρευνα σε 14 εγκαταστάσεις τα αποτελέσμα
τα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συστήματα διαχείρισης αποβλήτων

Χώροι επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων

1. Αερόβια δεξαμενή με μονάδα χλωρίωσης.
Διάθεση υγρών σε υδάτινο αποδέκτη και
στερεών σε αγρούς.
2.

3.

Αερόβια δεξαμενή με μονάδα χλωρίωσης.
Διάθεση υγρών-στερεών σε αγρούς.

Αριθμός μονάδων

4 *

1

Αναερόβια δεξαμενή από σκυρόδεμα.
Διάθεση υγρών-στερεών σε αγρούς.

3

4.

Ανοικτός λάκκος.

2

5.

Ανεξέλεγκτη διάθεση.

4

Στις δύο μονάδες οι εγκαταστάσεις ήταν υπό ανέγερση.
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Σε

μια

εγκατάσταση

αερόβιας

δεξαμενής, η μονάδα χλωρίωσης

βρέθηκε πολύ χαμηλής χωρητικότητας σε σχέση με τη δυναμικότη
τα της μονάδας και μη εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα. Σε μια
άλλη εγκατάσταση αερόβιας δεξαμενής
χλωρίωσης είχε

βαθύ σκούρο

το

χρώμα (Ισως

νερό

από

από χρωστικές). Δεν

είναι γνωστό αν μονάδες με αερόβιες δεξαμενές και
σεις επεξεργασίας

τη μονάδα
εγκαταστά

αποβλήτων απορρίπτουν σε ανύποπτο χρόνο α

κατέργαστα απόβλητα απευθείας σε υδάτινους αποδέκτες.
νητρο για τέτοιες δραστηριότητες είναι η μείωση του
ακού κόστους, επειδή η αερόβια επεξεργασία
Δεν είναι

επίσης γνωστό

αν μονάδες

ενεργει

είναι ενεργοβόρα.

με αναερόβιες δεξαμενές

αφήνουν τα απόβλητα να υποβληθούν στον πλήρη κύκλο

βιοαποδό-

μησης και αν απορρίπτουν τέτοια απόβλητα σε υδάτινους
κτες. Τέλος για τις μονάδες που

Το κί

αποδέ

χρησιμοποιούν ανοικτούς λάκ

κους υπάρχει η ίδια κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, πολλά
τα απόβλητα (επεξεργασμένα και μη) φαίνεται να καταλήγουν

από
ά

μεσα ή έμμεσα σε υδάτινους αποδέκτες της περιοχής του κόλπου.

2.

ΑΛΛΕΣ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτός από τα απόβλητα των χοιροστασίων, ρυπαντικά φορ
τία από άλλες σημειακές και μη σημειακές πηγές

καταλήγουν σε

υδάτινους αποδέκτες της περιοχής και άμεσα ή έμμεσα στον κόλ
πο* ,2,3. Ειδικότερα, οι σημαντικότερες σημειακές πηγές ρύπαν1. Νομαρχία Τίρέβεζας, Τμήμα Υγιεινής, Θέματα που απα
σχολούν τη Δημόσια Υγεία στο Νομό μας, σημείωμα για τον τρι
τογενή τομέα, Πρέβεζα 10.Α.1984.
2. Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Υγιεινής, Περί
προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, έκθεση Π. Οικονόμου και Π.
Δήμητσα, 1979.
3. Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Υγιεινής, Ρύ-
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σης περιλαμβάνουν:
Τη νεροτριβή ρούχων του Αγ. Γεωργίου (στον Λούρο).
Το εργοστάσιο ΧΥΜΟΦΙΞ (στον Λούρο).
Τα σφαγεία Λούρου (στον Λούρο).
Τα σφαγεία Φιλιππιάδας (στον Λούρο).
Τα σφαγεία Πρέβεζας (στον Λούρο).
Τις αποχετεύσεις Δήμου Πρέβεζας (στον κόλπο).
Τις αποχετεύσεις Δήμου Φιλιππιάδας (στον Λούρο).
Τις αποχετεύσεις Κοινότητας Ωροπού (στον Λούρο).
Τις εγκαταστάσεις πετρελαιοδεξαμενών SHELL
περιοχής Αμφιλοχίας

και Μαμιδάκη

(στον κόλπο). Αναμένεται λειτουργία

δεξαμενών της MOBIL στην ίδια περιοχή.
Τα ελαιοτριβεία Αμφιλοχίας (στον κόλπο).
Ανάμεσα στις μη σημειακές

πηγές που

συμπληρώνουν τον

παραπάνω κατάλογο είναι:
Η

ανεξέλεγκτη

διάθεση

απορριμμάτων από τους οικισμούς

της περιοχής.
Η διοχέτευση υλικών από γεωργικές καλλιέργειες.
Η μεταφορά υλικών από το έδαφος λόγω πλημμύρων.
Τα απόβλητα από τις
περιέχουν συνολικά

πιο πάνω

σημειακές και

μη πηγές

διάφορα οργανικά, χημικά, τοξικά και άλλα

φορτία καθώς και μικροοργανισμούς.

Ειδικά

με

τη διοχέτευση

οργανικών λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, παθογόνων μικροοργανι
σμών κτλ. σε υδάτινους αποδέκτες, παρατηρήθηκε

πανση-μόλυνση
26.7.1982.

του Αμβρακικού

Κόλπου,
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έκθεση

ότι η συμβολή

Π. Δήμητσα,

τους στο

πρόβλημα ρύπανσης

του κόλπου πρέπει να είναι σημα

ντική. Ακόμη και σε αρδευτικά αυλάκια
απόβλητα χοιροστασίων

που δεν

βαρύνονται με

είναι ολοφάνερα τα σημάδια ευτροφισμού

από το μεσοτροφικό μέχρι το ευτροφικό στάδιο.
3.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Τα απόβλητα των χοιροστασίων,

εφόσον χρησιμοποιούνται

με μέτρο και κατάλληλη προπαρασκευή, αποτελούν πολύτιμη μετα
βλητή των συναρτήσεων παραγωγής ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Η τεχνική

βασίζεται στην

με το νερό του χώρου
διασπορά τους

ανάμειξη μαλακών φρέσκων αποβλήτων

παραγωγής

και

κατόπιν

στην ομοιογενή

στην επιφάνεια του νερού. Αποτέλεσμα της μεθό

δου αυτής είναι η

απελευθέρωση ανθρακικών

ουσιών που συντε

λούν στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής που απαιτείται για
την τροφή του ιχθυοπληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό,

ενώ δεν δη

μιουργούνται κατάλοιπα δυσάρεστων οσμών, τα απόβλητα παράγουν
πρωτεΐνες (βασικά Chlorella) που μετατρέπεται από τα ψάρια σε
πολύτιμη για

τον άνθρωπο τροφή. Η χρήση αποβλήτων από χοιρο-

στάσια είναι

ευρέως διαδεδομένη

στην Ουγγαρία

και την Ταϊ-

βάνΐ,2.

1. Woyonarovich, Ε., "The Feasibility of Combining An
imal Husbandry with Fish Farming, with Special Reference to
Duck and Pig Production", FAO, Technical Conference in Aquaculture, Kyoto, Japan, 1976.
Taipey
1978'.

2. de Guzman, M. R., The Uses of Pig Manure in Taiwan,
City: Food and Fertilizer Technology Center, April
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Όμως, η

ανεξέλεγκτη

διάθεση

ρυπαντικών

φορτίων από

διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα χοιροστάσια, είναι
εγκαταστάσεις

δυνατό

ιχθυοτροφικών

να

μονάδων

επιδράσει

αρνητικά σε

με δυο βασικά τρόπους.

Πρώτο, η βιοαποδόμηση των οργανικών και άλλων υλικών προκαλεί
μείωση του

οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό με αποτέλε

σμα να επηρεάζεται η ομαλή βιολογική
σμού. Δεύτερο,

εξέλιξη του ιχθυοπληθυ

η παρουσία διαφόρων επικίνδυνων ρύπων εγκυμο

νεί προβλήματα τοξικότητας για

τον πληθυσμό

αυτό. Ειδικά με

τα απόβλητα των χοιροστασίων, τα δυο κυρία συστατικά τους που
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ιχθυοτροφεία είναι το άζωτο
και ο

φωσφόρος. Το

άζωτο στην

περίπτωση αυτή

μορφή της αμμωνίας και των νιτρικών
που εδώ

απαντά με τη

αλάτων. Και

ο φωσφόρος,

τυχαίνει να είναι οργανικής μορφής, αλλά και οι αζω

τούχες ουσίες

δημιουργούν κατανάλωση

όμως πρόβλημα

είναι η

οξυγόνου. Το κυριότερο

τοξικότητα που μπορεί να δημιουργηθεί

στον ιχθυοπληθυσμό από υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας.
Το πρώτο ερωτηματικό
αφορά

την

αξιολόγηση

που

προκύπτει

από

τα παραπάνω

των μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης

αποβλήτων από χοιροστάσια της

περιοχής. Αρχικά,

όπως προκύ

πτει από τον Πίνακα 2 δεν υπάρχει ομοιογένεια μεθόδων επεξερ
γασίας και διάθεσης αποβλήτων. Η επίπτωση σε επιφανειακά νερά
εξαρτάται από

τη μέθοδο που εφαρμόζεται κατά περίπτωση καθώς

και από άλλους παράγοντες όπως η δυναμικότητα της
όγκος του

υδάτινου αποδέκτη,

μονάδας, ο

η περιβαλλοντική κατάσταση του

υδάτινου αποδέκτη κτλ.
Για μονάδες
χλωρίωσης

και

εξοπλισμένες με

αερόβια δεξαμενή, μονάδα

διάθεση

στερεών

σε

εξής: 0 διαχωρισμός των

στερεών

και
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αγρούς παρατηρούνται τα
ο

αερισμός

των υγρών

μειώνει τις τιμές BOD5 κατά 80-90 % στα υγρά, η περιεκτικότη
τα όμως των

στερεών

επειδή δεν

δίνεται ο

σε

αζωτούχες

ουσίες

κατάλληλος χρόνος

τους. Έτσι η διάθεση των στερεών

παραμένει υψηλή,

για τη βιοαποδόμησή

σε αγρούς,

εκτός από τους

κινδύνους καταστροφής της παραγωγής, εγκυμονεί κινδύνους διο
χέτευσης μεγάλων ποσοτήτων

αμμωνίας

σε

υδάτινους αποδέκτες

έπειτα από δυνατή βροχή. Για μονάδες με αερόβια δεξαμενή, μο
νάδα χλωρίωσης και διάθεση υγρών και στερεών σε αγρούς, η μό
νη διαφορά

από τις προηγούμενες είναι ότι τυχόν υπόλοιπα κο

λοβακτηρίδια από τη μονάδα χλωρίωσης δεν εισέρχονται απευθεί
ας σε υδάτινους αποδέκτες.
Μονάδες με αναερόβια δεξαμενή από σκυρόδεμα και διάθε
ση αποβλήτων σε αγρούς

δημιουργούν

προβλήματα

σε υδάτινους

αποδέκτες μόνο όταν δεν έχει συμπληρωθεί ο κύκλος βιοαποδόμησης των υλικών. 0 κύκλος
ίδιο συμβαίνει

αυτός

διαρκεί

αρκετούς

μήνες. Το

όταν οι προδιαγραφές κατασκευής των δεξαμενών

δεν έχουν λάβει υπόψη τις περιπτώσεις

υπερχείλισης από πλημ

μύρες, ή αναγκαστικής διάθεσης αποβλήτων λόγω μεγαλύτερης δυ
ναμικότητας της μονάδας.
Η χρήση απλών
ίδιες πιθανότητες

ανοικτών

λάκκων

στο

έδαφος

δημιουργίας ρύπανσης με τις αναερόβιες δε

ξαμενές. Υπάρχει επίσης πιθανότητα ρύπανσης των
ρών. Τέλος

έχει τις

υπόγειων νε

η ανυπαρξία οποιασδήποτε δεξαμενής είναι απαράδε

κτη.
Οι πιο πάνω μέθοδοι επεξεργασίας συνεπάγονται και δια
φορετικό λειτουργικό κόστος για τις εκμεταλλεύσεις. Η πιο δα
πανηρή μέθοδος
Εφαρμογή πιο

είναι

η

αερόβια,

επειδή

είναι ενεργοβόρα.

προχωρημένων μεθόδων για τη μείωση της αμμωνίας

και του φωσφόρου απαιτεί ειδικούς αντιδραστήρες στους οποίους
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ευνοείται η

ανάπτυξη οργανισμών

όπως η

νιτροβακτήριο*. 0 πρώτος μετατρέπει
και ο

νιτροσομονάς και το

την αμμωνία

σε νιτρώδη

δεύτερος τα νιτρώδη σε ακίνδυνα νιτρικά άλατα. Τέτοιες

μέθοδοι όμως συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος.
Το δεύτερο ερωτηματικό ανάγεται
κών-διοικητικών προβλημάτων

στον εντοπισμό θεσμι-

που αφορούν

τόσο τον έλεγχο των

υπαρχουσών εγκαταστάσεων όσο και την παροχή αδειών λειτουργί
ας σε

νέες. Από την επισκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων προ

κύπτουν τα εξής:
α.

Αρκετές μονάδες έχουν άδεια ίδρυσης-λειτουργίας αλλά όχι
και άδεια διάθεσης αποβλήτων,

β.

Άδειες ίδρυσης-λειτουργίας που χορηγήθηκαν στο παρελθόν
δεν αναγράφουν τη δυναμικότητα των μονάδων.

γ.

Σε όσες μονάδες η άδεια ίδρυσης-λειτουργίας αναγράφει τη
δυναμικότητα η πραγματική δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη,

δ.

Αναπτυξιακοί
ανέγερσης

φορείς

της

εγκαταστάσεων

χώρας
χωρίς

έχουν χορηγήσει δάνεια
προηγούμενο

έλεγχο του

τρόπου διάθεσης αποβλήτων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να
διερωτώνται

γιατί

ο

έλεγχος

πραγματοποιείται

εκ των

υστέρων,
ε.

Πρόσφατο

Προεδρικό

Διάταγμα περιέχει ρυθμίσεις εγκατά

στασης μονάδων καθορίζοντας τις

ελάχιστες επιτρεπόμενες

αποστάσεις από "ευαίσθητες" περιοχές όπως οικισμοί, υδά
τινοι αποδέκτες, τουριστικοί χώροι κτλ.2

I.C. J. Velz, Applied Stream
John Wiley and Sons, 1970.
2. ΦΕΚ 341/Δ, 5.5.1984.
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Πολλές από τις

Sanitation, New York:

ήδη Λειτουργούσες

χωρίς άδεια δεν μπορούν να αποκτήσουν

άδεια, γιατί δεν εκπληρούν τους όρους του Λιατάγματος.
στ.

Σε πολλές υπάρχουσες εγκαταστάσεις λειτουργούν αυθαίρετα
κτίσματα που υπάγονται σε πρόσφατες απαγορευτικές πολεο
δομικές ρυθμίσεις.
Η λειτουργία των μονάδων

περιέχονται και

και η

διάθεση των αποβλήτων

σε σχετικές αποφάσεις των Νομαρχιών Πρέβεζας

και Άρτας*»2. Οι κυριότερες

παρατηρήσεις για

τις αποφάσεις

αυτές συνοψίζονται στο ότι η μεν απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας
δεν έχει νομική υπόσταση, αφού δεν έχει εκδοθεί με εξουσιοδό
τηση κάποιου

νόμου (άποψη και του Νομάρχη Άρτας), η δε από

φαση του Ν.Σ. Άρτας απλά ανοίγει

τον δρόμο

για μια προσπά

θεια αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Α.
Δεδομένου ότι

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
το Π.Δ.

του 1984 αποτελεί μια λύση που

αφορά μόνο την εγκατάσταση νέων μονάδων, επιβάλλεται η άμεση
αντιμετώπιση του

προβλήματος από τις υπάρχουσες μονάδες. Από

τη μια μεριά έχουν ήδη επιβληθεί
σε

βάρος

των

"υπαιτίων",

αρκετά και

μεγάλα πρόστιμα

οι τοπικές αρχές ενεργούν σε ένα

ανεπαρκώς προσδιορισμένο πλαίσιο και από την

άλλη η Πολιτεία

ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του κόλπου. Ανάμεσα στις υποψή
φιες ρυθμίσεις που απαιτούνται

για τα

υπάρχοντα χοιροστάσια

είναι :

1. Απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας Υ.Γ./719/22.4.1982.
2. Απόφαση Ν.Σ. Άρτας 7/5.4.1984.
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i.

Μονάδες με άδεια ίδρυσης-λειτουργίας-διάθεσης

αποβλήτων,

χωρίς καθορισμένη δυναμικότητα.
Ανεξάρτητα από

το μέγεθος τους, να τους χορηγηθεί νέα

άδεια ως επέκταση της παλιάς βάσει
τας. Απαιτείται
προκύπτει η

σχέδιο από

επάρκεια των

της σημερινής δυναμικότη

αρμόδιο μηχανικό από το οποίο να

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλή

των.
ii.

Μονάδες με άδεια ίδρυσης-λειτουργίας, χωρίς άδεια διάθε
σης αποβλήτων.
Ρύθμιση ανάλογη με εκείνη της περίπτωσης

(i) παραπάνω

ή της περίπτωσης (iii) παρακάτω.
iii.

Μονάδες χωρίς άδεια ίδρυσης-λειτουργίας.
Ανεξάρτητα από

το μέγεθος τους να τους χορηγηθεί προ

σωρινή άδεια με τον όρο της εντός ορισμένου χρόνου μετεγκατά
στασης τους, ώστε να πληρούνται οι όροι του σχετικού Π.Δ. του
1984. Τυχόν νομοθετική ρύθμιση "πακέτο" που
τις εγκαταστάσεις

θα νομιμοποιούσε

αυτές θα προέτρεπε ουσιαστικά στη δημιουρ

γία παρόμοιων, με την ελπίδα ότι η νομιμοποίηση τους θα πραγ
ματοποιηθεί με

άλλη παρόμοια

ρύθμιση. Η μετεγκατάσταση επι

χειρήσεων είναι δύσκολη πρακτικά, νομικά, οικονομικά. Πρακτι
κά, η

μετεγκατάσταση σημαίνει ξήλωμα των εγκαταστάσεων, δια

τήρηση του πληθυσμού των ζώων εκτός του χώρου
κατάλληλου

χώρου

μεταστέγασης.

Νομικά, οι Αρχές μπορούν να

βάλουν κλειδί στις μονάδες αλλά κατά
λέα "το

κράτος πρέπει

και φύλαξη των ζώων".
επανάληψη της

να ορίσει

δήλωση τοπικού εισαγγε

υπαλλήλους για την εκτροφή

Οικονομικά, η

επένδυσης. Για

μετεγκατάσταση σημαίνει

όλους τους
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και την ύπαρξη

πιο πάνω λόγους, η

πιο ορθολογική Ισως λύση βασίζεται στην προώθηση μιας συνολι
κής ρύθμισης που θα συνδύαζε τη μετεγκατάσταση των μονάδων με
τη συγχώνευση τους, με
εγκαταστάσεων και

αποτέλεσμα και

τον εκσυγχρονισμό των

την επιβίωση με άλλη μορφή των οριακών μο

νάδων .
iv.

Μεγάλες μονάδες
Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων εί

ναι δαπανηρές. Εύλογη κατά

συνέπεια φαίνεται η μελέτη αξιο

ποίησης των αποβλήτων συνδυασμένη με την κατάλληλη προσαρμογή
στα υπάρχοντα

συστήματα επεξεργασίας. Η χρήση της αναερόβιας

επεξεργασίας έχει

και οικονομικά

και περιβαλλοντικά πλεονε

κτήματα, δεδομένου ότι η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να μειώσει
το λειτουργικό κόστος των μονάδων και εξαφανίζει αντικειμενι
κά το κίνητρο της διάθεσης ανεπεξέργαστων αποβλήτων σε υδάτι
νους και άλλους αποδέκτες.
Συνοψίζοντας, απαιτείται η προώθηση μιας πολιτικής που
θα

επιδιώκει

την

αριστοποίηση του μεγέθους των εκμεταλλεύ

σεων, με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Αν αυ
τό αποδειχτεί

πρακτικά δύσκολο,

ντρωθεί στην αριστοποίηση του
εφαρμογή της

η επιδίωξη μπορεί να συγκε

όγκου

των

αναερόβιας επεξεργασίας.

αποβλήτων

για την

Το άριστο μέγεθος των

μονάδων επιτυγχάνεται με τ*η συγχώνευση των

μικρότερων σε με

γαλύτερες, ενώ η αριστοποίηση του όγκου των αποβλήτων πραγμα
τοποιείται με τη δημιουργία

κοινών εγκαταστάσεων επεξεργασί

ας. Κύριο στοιχείο μιας τέτοιας πολιτικής είναι η πλήρης ενη
μέρωση τόσο των υπεύθυνων
ζουν τον

Νόμο 1262/82

για τις δυνατότητες της

οργάνων της

όσο και

Πολιτείας που εφαρμό

των ίδιων των επιχειρηματιών

αναερόβιας μεθόδου. Ανάμεσα στα πε175

ρισσότερο εξειδικευμένα

μέτρα της πολιτικής αυτής περιλαμβά

νονται η σύντομη και ανέξοδη διοικητική διαδικασία εξυπηρέτη
σης των

δικαιούχων, η εξαίρεση μονάδων από το Π.Δ. του 1984,

η εξαίρεση από τον φόρο μεταβίβασης
των μελετών

ακινήτων, η επιχορήγηση

συγχώνευσης μονάδων ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας

αποβλήτων, η υπαγωγή στον Νόμο 1262/82 των μονάδων

με κριτή

ριο την αριστοποίηση των προαναφερθέντων μεγεθών κτλ.
5.
Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

περιοχή

του

Αμβρακικού αποτελεί κλασική περίπτωση

φυσικού πόρου η ανάπτυξη του οποίου περιέχει συγκρούσεις στό
χων.

Η

αύξηση

του

ακαθάριστου προϊόντος με την επιτάχυνση

μιας ή περισσότερων από τις οικονομικές
δυνατό όχι

δραστηριότητες είναι

μόνο να δημιουργήσει αρνητικές εξωτερικές επιδρά

σεις σε άλλες δραστηριότητες, αλλά και να οδηγήσει σε σοβαρές
διαταραχές της οικολογικής ισορροπίας του κόλπου. Συνεπώς εδώ
προβάλλει το γνωστό πρόβλημα
προστασίας του

της

ανάπτυξης

και ταυτόχρονης

περιβάλλοντος, του οποίου η κατά κόρον χρησι

μοποίηση έχει οδηγήσει σε ένα είδος κουλτούρας στη

χώρα μας.

Το πρόβλημα όμως είναι κατά ένα μεγάλο μέρος καθαρά τεχνοκρα
τικό, ανεξάρτητο από υποκειμενικά μοντέλα και επιλογές.
Μια κατεύθυνση για την
γραμμάτων ανάπτυξης

αντικειμενικότερη σύνταξη προ

φυσικών πόρων

δόθηκε από την οικονομική

έρευνα με την επέκταση της κλασικής ανάλυσης ωφελειών/κόστους
σε ποιοτικούς στόχους*. Δυστυχώς η μοναδική μελέτη του είδους

1. π.χ. Μ. Μ. Hufschmidt and E. L. Hyman (eds.), Econ176

αυτού που εκπονήθηκε ειδικά για την

ανάπτυξη του Αμβρακικού,

εκτός από την πλήρη άγνοια των σχετικών επεκτάσεων σε ποιοτι
κούς στόχους, δεν καταφέρνει ούτε να
μεγιστοποίησης

του

εισοδήματος,

αποδώσει τον

αφού

στόχο της

ενώ το επιχειρεί δεν

υπολογίζει ούτε τον λόγο ωφελειών/κόστους*.
Η κύρια όμως συμβολή στον τομέα αυτό προήλθε
λύσεις πολύστοχου

προγραμματισμού στις

δεκαετίας2. Άλλες παραλλαγές του
με εξειδικευμένα

αρχές της περασμένης

πολύστοχου προγραμματισμού

στάδια δημιουργήθηκαν στη συνέχεια3,4. Στην

Ελλάδα υπάρχει έλλειψη βασικής
θέμα, η

από ανα

ενημέρωσης και

εμπειρίας στο

κατάρτιση προγραμμάτων πραγματοποιείται με την παρά

θεση των έργων του

ΠΔΕ και

οργανωτικά

με

θέματα

οι ειδήμονες

επικεντρώνονται σε

τη χρήση υποκειμενικών μοντέλων χωρίς

τον προηγούμενο αντικειμενικά

τεκμηριωμένο

προσδιορισμό του

κοινωνικού οφέλους και της αρμονικότητας των διάφορων στόχων.
omic Approaches to Natural Resource and Environmental Quality
Analysis, Dublin: Tycooly International Publishing Ltd.,
1982.
1. Υπουργείο Γεωργίας, Μελέτη Οικονομοτεχνικής Σκοπι
μότητας Αλιευτικής και Ιχθυοκομικής Ανάπτυξης Μείζονος Περιο
χής Αμβρακικού Κόλπου, Αθήνα, Οκτώβριος 1981.
2. G. Schramm and R. Ε. Burt, An Analysis of Federal
Water Resource Planning and Evaluation Procedures, Ann Arbor:
The university of Michigan, School of Natural Resources,
1972.
Water
1975.

3. E. Michalson et al. (eds.), Multiobjective Planning
Resources, Moscow, Idaho: Idaho Research Foundation,

4. Y. Y. Haines, Multiobjective Analysis in the Maumee
River basin: A Case Study of Level-B Planning, Cleveland, OH:
Case Western Reserve University, Systems Engineering Depart
ment, 1977.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το περιφερειακό

προϊόν της περιοχής Αμβρακικού μπορεί

να αυξηθεί με παράλληλη

ανάπτυξη

της

ιχθυοκαλλιέργειας και

χοιροτροφίας, εφόσον επιτευχθεί η λύση της αριστοποίησης είτε
του μεγέθους των χοίροτροφικών

μονάδων

είτε

του

όγκου των

t

αποβλήτων. Τα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής, που απαιτεί ανα
λυτικότερη αξιολόγηση, είναι ο εκσυγχρονισμός των μονάδων, η
υγιής εξαφάνιση

των οριακών μονάδων, η μείωση του λειτουργι

κού κόστους παραγωγής, η
επιχειρήσεων και

εξοικονόμηση

ενέργειας

σε επίπεδο

περιφέρειας, η μείωση του "κόστους συναλλα

γής" και η ουσιαστική εκμηδένιση του προβλήματος της ρύπανσης
από τη

δραστηριότητα αυτή.

Εξακολουθεί όμως να παραμένει το

ζήτημα της όχλησης από άλλες δραστηριότητες.
0 Αμβρακικός αποτελεί έναν κλειστό σχεδόν μη αναγεννώμενο φυσικό

πόρο, η

ανάπτυξη του

οποίου δεν έχει ερευνηθεί

επαρκώς. 0 καταρτισμός προγράμματος ανάπτυξης με βάση υποκει
μενικά μοντέλα

είναι μεν

ικανός να

δημιουργήσει ένα πλέγμα

δραστηριοτήτων ανάπτυξης που όμως υπόκεινται σε
ντικές αποκλίσεις

πιθανά σημα

από τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού συμφέ

ροντος. Επειδή, στα πλαίσια ενός ορθολογικού και επιστημονικά
τεκμηριωμένου προγράμματος
στοχου προγραμματισμού,

ανάπτυξης απαιτείται μελέτη πολύ-

εδώ

δεν

υποβάλλονται συγκεκριμένες

προτάσεις για την άμεση εκμετάλλευση του κόλπου.
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3.5.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ιούλιος 1984

1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

• Για τη συντονισμένη υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυ
ξης του Αμβρακικού προτείνεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης-Πλαισίου

(άρθρο

11

Ν.1416/84) μεταξύ των συναρμόδιων

φορέων.
Συμμετέχοντες φορείς
α.

Φορείς του δημόσιου τομέα: ΥΠΕΘΟ -

ΥΠΓΕ -

ΥΧΟΠ - ΕΤΒΑ-

ΑΤΕ - ΚΕΓΓΕ.
β.

Φορείς

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης: οι ΟΤΑ της περιοχής

και πιθανόν οι TEAK (Τοπικές Ενώσεις
των)

των

Νομών

Δήμων και Κοινοτή

Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας και Άρτας,

και οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι της περιοχής.
γ.

Άλλοι τοπικοί φορείς: ο Αναπτυξιακός Τοπικός Οργανισμός
Αμβρακικού και πιθανόν οι συνεταιρισμοί της περιοχής, το
TEE/Τμήμα Ηπείρου κτλ.

Αντικείμενο:
Η μελέτη, χρηματοδότηση και εκτέλεση των

έργων τεχνικής

υποδομής της περιοχής.
Η υποστήριξη

των τοπικών

φορέων για την πραγματοποίηση

των παραγωγικών επενδύσεων του προγράμματος.
Τα μέτρα πολιτικής για την οικολογική
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προστασία του Αμ-

βρακικού κτλ.
Περιεχόμενο:
Το

γενικό

πρόγραμμα

έργων, το γενικό χρονοδιάγραμμα

για τη μελέτη και εκτέλεση τους, οι πηγές
ο φορέας

(ή οι

χρηματοδότησης και

φορείς) που θα αναλάβει τη διαχείριση, εκμε

τάλλευση και συντήρηση τους.
Οι υπηρεσίες που θα
νους φορείς

παρασχεθούν από

τους συμβαλλόμε

και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα τους, και γενι

κότερα:
Τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις των

συμβαλλομένων φο

ρέων.
Σημείωση: Για κάθε

τμήμα του συνολικού αναπτυξιακού προγράμ

ματος μπορεί
Σύμβαση, με

να

υπογράφεται

ειδική Προγραμματική

βάση τους γενικούς όρους και κατευθύν

σεις της Προγραμματικής Σύμβασης-Πλαισίου.
2.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΑΤΟΡΑΜ)
Ως κύριος φορέας εκτέλεσης, διαχείρισης και συντήρησης

των βασικών

έργων υποδομής προτείνεται ένας Αναπτυξιακός Το

πικός Οργανισμός, που θα συσταθεί με Προεδρικό Διάταγμα.
Σύσταση
Η σύσταση του ΑΤΟΡΑΜ θα γίνει με Π.Δ. μετά από πρόταση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, και Δημοσίων 'Εργων, σύμφωνα
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με το άρθρο 36 του Ν. 849/78.
Νομική μορφή - Μέτοχοι
0 Οργανισμός θα έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με με
τόχους:
Το

Δημόσιο

(εκπροσωπούμενο

από τους Υπουργούς Εθνικής

Οικονομίας και Εσωτερικών), την ΕΤΒΑ, την ΑΤΕ και το Τα
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα έχουν συνολικά το
1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Τις τρεις ΤΕΔΚ της περιοχής (και

τους ΟΤΑ

της περιοχής

που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν), που θα έχουν συνολι
κά το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Τους συνεταιρισμούς,
σεις των

τις αμιγείς

και μεικτές επιχειρή

ΟΤΑ και τις κρατικές επιχειρήσεις που εκτελούν

έργα ή πραγματοποιούν επενδύσεις

στην

περιοχή, που θα

** έχουν συνολικά το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι

είναι σκόπιμο:

ΑΤΕ, το ΤΠΔ, OL ΟΤΑ και οι κρατικές

το Δημόσιο, η ΕΤΒΑ, η

επιχειρήσεις (που υπάγο

νται στις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82)
να έχουν την πλειοψηφία των μετοχών, ώστε και
σμός να

θεωρείται φορέας

του δημόσιου

ο νέος Οργανι

τομέα σύμφωνα με την

παραγρ. 6.ζ. του άρθρου 1 του Ν. 1256/82.
3.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0 ΑΤΟΡΑΜ θα αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών και την τε
χνική και

διοικητική υποστήριξη για την πραγματοποίηση παρα

γωγικών επενδύσεων από:
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Επιχειρήσεις των OTA (αμιγείς και μεικτές),
Γεωργικούς, αστικούς και οικοδομικούς συνεταιρισμούς,
Εταιρείες λαϊκής βάσης κτλ.
Ειδικά στις δημοσυνεταιριστικές ανώνυμες

εταιρίες και

τις ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ, ο ΑΤΟΡΑΜ θα μπορεί να συμμετέ
χει με ποσοστό μέχρι 20% στο μετοχικό τους κεφάλαιο (άρθρα 44
και 46 παραγρ. Ια Ν. 1416/84).
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3.6.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αύγουστος 1984

ΕΡΓΟ:

1. ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ

Στόχος του

έργου είναι

να παράγει

σε μαζική κλίμακα

γόνο για την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών

και την ανάπτυξη

των αλιευτικών πόρων του Αμβρακικού Κόλπου.
Προγραμματίζεται να περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δε
ξαμενών (κα/Ιλιέργειας φυτόγεννητόρων, εκτροφής

και

ζωο-πλανγκτού, αναπαραγωγής

προνυμφών και

προανάπτυξης γόνου), κε

ντρικό κτίριο, αποθήκες, οικοτροφείο εκπαιδευομένων κτλ.
Η δυναμικότητα του στη
του υπολογίζεται

να είναι,

ιχθυδια 2-4 εκατοστών, και

φάση ολοκληρωμένης λειτουργίας

για τρία

είδη ψαριών, 3-6 εκατ.

5-10 εκατ.

μεταμορφωμένες λάρβες

γαρίδας μήκους 20-35 χλσ.
Τοποθεσία εγκατάστασης

του σταθμού έχει καθοριστεί να

είναι έκταση 40 περίπου στρεμμάτων στη θέση Πωγωνίτσα (12 χι
λιόμετρα ανατολικά της Πρέβεζας).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

140 εκατ. δρχ. περίπου.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985

:

ΜΕΛΕΤΕΣ

:

5.000.000 δρχ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

:

135.000.000 δρχ.

:

30-40 εκατ. δρχ. ετησίως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(Μετά την

πλήρη λειτουργία

πτουν τα ποσά).
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του, τα

έσοδα θα υπερκαλύ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

:

10-15 επιστήμονες, 8-10

διοικητικό, τε

χνικό και βοηθητικό προσωπικό.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :

Έχει τελειώσει

το ιχθυολογικό μέρος της

κατασκευαστικής μελέτης.

Τα

κατασκευα

στικά σχέδια μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα
σε 6 μήνες. Η κατασκευή του

έργου μπορεί

να πραγματοποιηθεί σε 2 χρόνια.
ΦΟΡΕΑΣ

:

Διεύθυνση Αλιείας.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

:

Υπουργείο Γεωργίας, Νομαρχία Πρέβεζας.

ΕΡΓΟ:

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δεδομένου ότι
συγκεκριμένο τρόπο
προτείνεται η

δεν υπάρχουν

διαχείρισης των

λιμνοθαλασσών της χώρας,

δοκιμαστική εφαρμογή ανάλογων αλλά και εντατι

κότερων συστημάτων από εκείνα
(σύστημα

επιστημονικά στοιχεία για

VALLICOLTURA)

σε

που ακολουθούνται

στην Ιταλία

μια χαρακτηριστική λιμνοθάλασσα,

την Πωγωνίτσα (έκταση 450 στρεμμάτων).
Προτείνεται να

διαμορφωθεί η

διαχείμασης, προανάπτυξης
φορίας νερού, με

σύγχρονες

λιμνοθάλασσα με λεκάνες

γόνου, με διάνοιξη καναλιών κυκλο
εγκαταστάσεις

ιχθυοσύλληψης και

ρύθμισης της κυκλοφορίας του νερού κτλ. Επίσης θα εφαρμοστούν
πειραματικά διάφορα συστήματα διαχείρισης με τεχνητή οξυγόνω
ση, ρύθμιση

αλμυρότητας, επιλογή

γόνου, συμπληρωματική δια

τροφή κ. ά.
Λόγω της μεγάλης σημασίας

των

λιμνοθαλασσών

Ελλάδα, το έργο κρίνεται πρώτης προτεραιότητας.
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για την

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80 εκατ. δρχ. περίπου.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
10.000.000 δρχ. για ανάθεση μελέτης εφαρ

ΜΕΛΕΤΕΣ

μογής σε ομάδα επιστημόνων του θα εγκατα
σταθεί στην περιοχή. Ολοκλήρωση της εντός
έτους με παράλληλη κατασκευή προκαταρκτι
κών έργων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

70.000.000
ράλληλης

δρχ.

(υπό την προϋπόθεση πα

προώθησης

εγκαταστάσεων

του

και

των

κτιριακών

ιχθυογεννητικού σταθ

μού).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

15-20 εκατ. δρχ. περίπου το έτος (Εξαρχής
ένα μέρος των εξόδων θα καλύπτεται από τα
έσοδα).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3-5 επιστήμονες, 3-5

τεχνίτες

και εργά

τες.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση μελέτης

εφαρμογής εντός έτους

με παράλληλη κατασκευή προκαταρκτικών έρ
γων. Περάτωση κατασκευαστικών έργων εντός
διετίας από την έναρξη της μελέτης.
ΕΡΓΟ:

3. ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΡΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ

Αποσκοπεί στην

εφαρμογή

σύγχρονων

μεθόδων εμπορικής

παραγωγής κυπρίνων, εφοδιασμού της γύρω περιοχής με γόνο δια
φόρων

ειδών

κυπρίνου

(μακροφυτοφάγων, φυτοπλανγκτονοφάγων,

ζωοπλανγκτονοφάγων, και παμφάγων) και την εκπαίδευση τεχνικού
προσωπικού στις ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Αποτελεί επί189

σης μια προσπάθεια χρησιμοποίησης με οικονομικό τρόπο των παθογενών-αλατοαλκαλιωμένων
έχουν κριθεί

εδαφών

της

περιοχής

Άρτας, που

ως κατάλληλα για οποιαδήποτε γεωργική χρήση. Με

την ολοκλήρωση του έργου ένα μέρος του θα
συνεταιρισμό για

αποδοθεί σε τοπικό

την εμπορική του εκμετάλλευση (Παραγωγή 300

τόνων ετησίως).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

55 εκατ. δρχ.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985

35 εκατ. δρχ.

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

55 εκατ. δρχ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

α.

Για τη λειτουργία του

ως κέντρο πα

ραγωγής γόνου και εκπαίδευσης τεχνι
κών:

10-15

οποίων θα

εκατ./έτος

(Μέρος

των

καλύπτεται από την πώληση

του γόνου,
β.

Για τη λειτουργία του
ραγωγής 300

ως μονάδα πα

τόνων/έτος 50-60 εκατ./

ετησίως.
(Πιστεύεται ότι
προϊόντων
κέρδος

θα

με

τη

απομένει

μεγαλύτερο

των

διάθεση των
και

καθαρό

50

εκατ./

έτος).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κέντρο

παραγωγής

γόνου: 2-3 επιστήμονες

και ισάριθμο βοηθητικό προσωπικό.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Έχουν αρχίσει και τελειώνουν
κτιριακές εγκαταστάσεις

σύντομα οι

και οι χωμάτινες

δεξαμενές. Μέχρι τέλους 1985 θα έχει ολο-
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κληρωθεί το έργο.
ΕΡΓΟ:

4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΧΕΛΙΩΝ

Σκοπό έχει α) τη συγκέντρωση των χελιών από τα διάφορα
ιχθυοτροφεία της περιοχής, κατά την εποχή

που αλιεύονται, σε

χώρους όπου θα διατηρούνται ζωντανά και θα προστατεύονται από
τις φυσικές απώλειες, β) τη διαλογή τους κατά
γεθών ανάλογα

με τις

απαιτήσεις των

κατηγορίες με

διαφόρων αγοραστών του

εξωτερικού για την επίτευξη καλύτερων τιμών και γ) τη διευκό
λυνση της

φόρτωσης τους

ή και τη μεταφορά τους στους τόπους

εμπορίας.
Προβλέπεται να κατασκευαστούν δεξαμενές διατήρησης των
χελιών

κοντά

στις

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, να γίνει

προμήθεια μηχανημάτων διαλογής

και

να

δημιουργηθούν κέντρα

διακομιδής. Σκόπιμο είναι να εξεταστεί μελλοντικά και η δυνα
τότητα των συνεταιρισμών να

μεταφέρουν οι

ίδιοι τα προϊόντα

τους (με φορτηγά-δεξαμενές) στα κέντρα διάθεσης του εξωτερι
κού.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

45 εκατ. για τρία κέντρα σε όλη την Ελλά
δα.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985

:

ΜΕΛΕΤΕΣ

:

Δωρεάν από

ΕΤΑΝΑΛ -

Αλιείας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

:

15-20 εκατ.

:

2-3 εκατ./έτος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

:

- (Συνεταίροι).
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ΠΑΣΕΓΕΣ - Διεύθυνση

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

θα ολοκληρωθεί εντός του 1985.

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΛ - ΠΑΣΕΓΕΣ - Διεύθυνση Αλιείας

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Νομαρχία Άρτας, Υπουργείο Γεωργίας.
ΕΡΓΟ:

5. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Είναι κέντρο υγειονομικής εξυγίανσης

των οστρακοειδών

(στρειδιών, μυδιών κτλ.) που η καλλιέργεια τους προωθείται να
επεκταθεί και στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.
Το κέντρο αυτό θα έχει κλειστές εγκαταστάσεις όπου, με
τη βοήθεια

υπεριώδους

ακτινοβολίας,

όζοντος ή χλωρίου, θα

απολυμαίνεται θαλασσινό νερό, το οποίο στη συνέχεια θα διαβι
βάζεται στα

ζωντανά οστρακοειδή. Επίσης είναι δυνατόν να δη

μιουργηθούν

και

φυσικά

πάρκα

εξυγίανσης

οστρακοειδών, τα

οποία θα ελέγχονται τακτικά για την υγειονομική τους κατάστα
ση.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
ΜΕΛΕΤΕΣ

:

ΕΤΑΝΑΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 επιστήμονας, 3-5 εργάτες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το έργο δεν είναι επί του παρόντος άμεσης
προτεραιότητας για την περιοχή.

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΑΝΑΛ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Υπουργείο Γεωργίας, Νομαρχία (Άρτα).
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ΕΡΓΟ: 6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΤΡΕΟ-ΜΥΔΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Η καλλιέργεια οστρακοειδών προσφέρει τα καλύτερα άμεσα
αποτελέσματα για την ανάπτυξη

των θαλασσοκαλλιεργειών, γιατί

δεν απαιτεί μεγάλα έξοδα εγκατάστασης, δεν χρειάζεται τροφές,
αφού τα οστρακοειδή είναι

φυτοπλανγκτονοφάγοι οργανισμοί και

οι τεχνικές

καλλιέργειας είναι

εφαρμοστούν

σε

οποιαδήποτε

σχετικά απλές και μπορούν να

θέση,

αρκεί

να

υπάρχει φυτο-

πλανγκτόν.
Μια μικρή

ομάδα επιστημόνων θα μπορούσε να εγκαταστή

σει μια εμπορική μονάδα εντός έτους, που θα
νέχεια να

αποδοθεί για

διαχείριση σε

μπορούσε στη συ

τοπικό συνεταιρισμό ή

κάποιο άλλο φορέα.
Τοποθεσία

Σε πολλές

περιοχές

Κόλπο υπάρχουν

μέσα

στον Αμβρακικό

κατάλληλες συνθήκες εγκα

τάστασης των μονάδων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

45 εκατ. δρχ.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

45 εκατ. δρχ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Για μέγεθος

μονάδας:

100-150

τόν. μυ

διών: 2-3 εκατ. 3 άτομα επαρκούν).
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μελέτη και εγκατάσταση εντός έτους.

ΦΟΡΕΑΣ

Διεύθυνση Αλιείας.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Υπουργείο Γεωργίας, Νομαρχία (Άρτας).
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ΕΡΓΟ:

7. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ

Η εντατική καλλιέργεια ψαριών σε κλουβιά και περίκλει
στα είναι μια αποτελεσματική παραγωγική τεχνική, με την οποία
είναι

δυνατή

η

επίτευξη

υψηλών αποδόσεων από περιορισμένη

έκταση.
Σε μια προφυλαγμένη από
μνοθάλασσα Πωγωνίτσας

ανέμους θέση

προτείνεται να

μπροστά στη λι

τοποθετηθούν τρεις συ

στοιχίες των 6 κλουβιών καθεμιά (σύνολο 18 κλουβιά),

όπου θα

γίνεται προσπάθεια εκτροφής διαφόρων ειδών ψαριών. 0 αναγκαί
ος γόνος θα συλλέγεται σε πρώτη φάση με

ειδικές τεχνικές από

τη φύση. Μια σειρά τσιμεντένιων καναλόμορφων δεξαμενών απαι
τείται για τον εγκλιματισμό του γόνου

στις συνθήκες καλλιέρ

γειας, και μπορούν να συνδυαστούν με την κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθμού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30 εκατ.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

30 εκατ. (σε συνδυασμό με τον ιχθυογεννητικό "σταθμό).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15-20 εκατ. δρχ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 επιστήμονες, 3 εργάτες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μελέτη και εγκατάσταση εντός 6 μηνών.

ΦΟΡΕΑΣ

Διεύθυνση Αλιείας.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Υπουργείο Γεωργίας, Νομαρχία Πρέβεζας.
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ΕΡΓΟ:

8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ

Παγκοσμίως υπάρχει
γεια γαρίδας. Η Ελλάδα
γεια του

μεγάλο ενδιαφέρον για την καλλιέρ

ευνοείται ιδιαίτερα

για την καλλιέρ

είδους λόγω των θερμών κλιματολογικών του συνθηκών.

Παρ' όλο που υπάρχουν

ακόμα, σε

διεθνές επίπεδο, προβλήματα

στο στάδιο παραγωγής των εμπορευσίμων γαρίδων (όχι στην παρα
γωγή γόνου), αξίζει για τη χώρα
λιέργεια αυτή,

μας να

επιχειρήσει την καλ

γιατί διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι

άλλων χωρών.
Εφόσον θα έχει παραχθεί γόνος γαρίδας στον ιχθυογεννητικό σταθμό,

θα δημιουργηθούν

εγκαταστάσεις για την

μικρής κλίμακας διερευνητικές

εφαρμογή

εντατικών

και υπερεντατικών

μεθόδων εκμετάλλευσης. Η ένταση της μονάδας θα είναι συνολικά
120 στρέμματα με δυναμικότητα 20-30.000 κιλά γαρίδας τον χρό
νο.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

64 εκατ.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
ΜΕΛΕΤΕΣ

4 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

60 εκατ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20 εκατ.

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4-5 επιστήμονες,

10 υπάλληλοι, τεχνικοί,

εργάτες.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μπορεί

να

αυτού του

προγραμματιστεί
έργου παράλληλα
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η δημιουργία
με την ίδρυση

του

ιχθ. σταθμού

(Προϋπόθεση

για

την

ύπαρξη γόνου).
ΦΟΡΕΑΣ

Διεύθυνση Αλιείας, ΙΩΚΑΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Υπουργείο
και

Γεωργίας,

Τεχνολογίας,

Υπουργείο

Έρευνας

Νομαρχία Αιτωλοακαρνα

νίας.
ΕΡΓΟ:
Σήμερα οι

9. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΕΛΙΩΝ

εμπορικές προοπτικές των χελιών είναι καλές

διεθνώς, η τεχνολογία εντατικής εκτροφής εδραιωμένη από πολλά
χρόνια και οι συνθήκες της χώρας μας ιδανικές από πολλές από
ψεις. Στο έργο αυτό προτείνεται η
ζικης τεχνικής

χρησιμοποίηση της γιαπωνέ

καλλιέργειας σε "στάσιμο νερό" με θερμαινόμε

νες δεξαμενές για τα νεαρά στάδια

των χελιών

και εξωτερικές

δεξαμενές για πάχυνση. Για λειτουργικούς λόγους και για μείω
ση των εξόδων διαχείρισης
ουργηθεί στην

ίδια θέση

της μονάδας,
με το

προτείνεται να δημι

κυπρινοτροφείο Ψαθοτοπίου. Η

έκταση που θα καταλαμβάνει η μονάδα θα είναι 30 στρέμματα και
η δυναμικότητα της περίπου 45 τόνοι ετησίως.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

94 εκατ. δρχ.

ΠΙΣΤΩΣΗ 1985
ΜΕΛΕΤΕΣ

4 εκατ. δρχ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

90 εκατ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

10-20 εκατ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2-3 επιστήμονες, 3-5 εργάτες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εκπόνηση μελέτης 1 έτος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 έτος.
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ΦΟΡΕΑΣ

:

Διεύθυνση Αλιείας.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

:

Υπουργείο Γεωργίας.

Γενική παρατήρηση:

Το

κόστος

εγκατάστασης

και λειτουργίας

των προαναφερόμενων

έργων

με το

μονάδας. Επομένως τα

μέγεθος κάθε

είναι ανάλογο

σχετικά κονδύλια θα μπορούσαν
νες περιπτώσεις

σε ορισμέ

να περιοριστούν κατά ένα

ποσοστό.
Τα λειτουργικά έξοδα των διαφόρων μονάδων
θα ήταν επίσης δυνατό να περικοπούν με τη
χρησιμοποίηση των

εκπαιδευομένων ως βοη

θητικό ή εργατικό προσωπικό.
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3.7. ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Αμβρακικός

Κόλπος είναι ένας από τους 11 σημαντικό

τερους βιότοπους στην Ελλάδα, που προστατεύονται
βαση

του

RAMSAR

ως υδροβιότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος. Το

ενδιαφέρον του έγκειται στη διαρκή εναλλαγή
λάσσιου

τοπίου

από τη σύμ

στον

κόλπο,

χερσαίου και θα

στην πλούσια ορνιθοπάνίδα του,

(που περιλαμβάνει και μερικά σπάνια είδη όπως π.χ. τους αργυροπελεκάνους που χρησιμοποιούν τον Αμβρακικό ως μοναδικό τόπο
αναπαραγωγής τους στη Δυτική
μορφη

χερσαία,

υδρόβια

Ευρώπη) στην

και

ποικίλη και πολύ

παρυδάτια χλωρίδα, στον ενάλιο

πλούτο, στους ιδιόμορφους λιμνοθαλάσσιους σχηματισμούς με την
αντίστοιχη χλωροπανίδα κτλ.
Παράλληλα η

ευρύτερη περιοχή έχει τεράστιες δυνατότη

τες ανάπτυξης από τους φυσικούς
εδαφών, που

έχει δημιουργηθεί

πόρους

την έκταση

σύσταση των

από την εναπόθεση φερτών υλών

από τους δύο ποταμούς, Λούρο και
σε όλη

της. Η

Άραχθο, και

που απλώνεται

της λεκάνης απορροής, είναι κατάλληλη για

γεωργική εκμετάλλευση υψηλής παραγωγικότητας.
Από το άλλο μέρος, τα τεράστια φυσικά αλιευτικά αποθέ
ματα του

ανοικτού κόλπου

και οι

λιμνοθάλασσες της περιοχής

δίνουν μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης της αλιείας και της ιχθυοτροφίας, εξασφαλίζοντας

έτσι το μεγαλύτερο μέρος της απασχό

λησης στην περιοχή.
Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι
τάλλευση και

οποιαδήποτε εκμε

αξιοποίηση των σημαντικών φυσικών πόρων της πε203

ριοχής πρέπει να έχει
περιβάλλοντος, όχι

ως βασικό

κριτήριο την

προστασία του

μόνον με στόχο την εξασφάλιση της ισορρο

πίας των ευαίσθητων και σπάνιων οικοσυστημάτων που περίγράφη
καν, αλλά

κυρίως για

την εξασφάλιση της ανανεωσιμότητας των

πόρων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η

προστασία του περιβάλλοντος

του Αμβρακικού αποτελεί οργανικό μέρος της αναπτυξιακής στρα
τηγικής και του προγράμματος της περιοχής.
Για το σκοπό αυτό, το ΥΧΟΠ έχει αναθέσει
μιας μελέτης

ειδικά για

την εκπόνηση

τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων

εκμετάλλευσης των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του Αμβρακι
κού Κόλπου, με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. Επο
μένως, το σύνολο του έργου που
να ιδωθεί

μέσα από

θα γίνει

το πρίσμα αυτό. 'Ομως και πριν ακόμα από

την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής
εξειδικευμένων

μελετών, είναι

στοιχεία, να προχωρήσουμε στην
έργων,

τα

οποία

στην περιοχή πρέπει

(αρχές

1985) ή

και άλλων

δυνατό, με τα ήδη διαθέσιμα
υλοποίηση μιας

σειράς άμεσων

δεν δημιουργούν κανένα κίνδυνο υποβάθμισης

της περιοχής. Πιο κάτω παραθέτουμε τις προτάσεις μας για κάθε
τομέα έργων

και μέτρων, διαχωρίζοντας τα παράλληλα σε βραχυ

πρόθεσμα (άμεσα) και μακροπρόθεσμα,
σκεπτικό.
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σύμφωνα

με

το παραπάνω

2.
2.1.
Ζώνη Α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ TOMBA
Ζώνες προστασίας βιότοπων

Περιλαμβάνει δύο ενότητες χώρων στους οποίους συγκε

ντρώνονται οι

περισσότερες

και

σπουδαιότερες

περιοχές από

άποψη περιβαλλοντικής σημασίας.
α ενότητα:

Παραποτάμιο δάσος και βλάστηση ποταμού Λούρου,
γλυκόβαλτος Ροδιάς, λόφος Προφήτη
Μαυροβούνι, λουρονησίδα

Ηλία, λόφος

Τσουκαλιό από Σαλαώρα

μέχρι την εκβολή του

Λούρου.

περιβάλλει

λιμνοθάλασσες

τις

δύο

Τσουκαλιό, των οποίων η

0

κύκλος αυτός
Ροδιά και

εκμετάλλευση έγκειται

στη βελτιωμένη εκτατικής μορφής ιχθυοπαραγωγή.
β ενότητα;

Παραποτάμιο δάσος Άραχθου, αλμυρόβαλτοι δυτι
κής όχθης Άραχθου, και

λουρονησίδες λιμνοθα

λασσών Μάζωμα, Κόπραινας και Λευκάδας.
Στη Ζώνη

Α προβλέπεται

απαγόρευση του κυνηγιού. Επι

τρέπεται η αλιεία και η βόσκηση

μόνον εκτατικής

μορφής. Στη

Ζώνη Α υπάγεται ο μοναδικός βιότοπος των αργυροπελεκανών.
Ζώνη Β.

Περιλαμβάνει τους υπόλοιπους υγροβιότοπους. Στον χώ

ρο της ζώνης αυτής προβλέπεται ο περιορισμός των αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων σε δύο τομείς: ημιεντατική και εκτατική ιχθυο
καλλιέργεια και βόσκηση.
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Ζώνη Γ.

Δεν περιλαμβάνει υγροβιότοπους

αλλά τις περιβάλλου

σες αυτούς περιοχές. Σε αυτήν προβλέπεται παραδοσιακή γεωργι
κή και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, (δηλαδή χωρίς εντατικοποίη
ση με αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, εντατικές κτηνοτρο
φικές μονάδες, αγροτοβιομηχανίες

κτλ.

που

μπορεί

να έχουν

έντονα δυσμενείς επιπτώσεις στον υγρότοπο και στην ιχθυοπαραγωγή). Η Ζώνη Γ αποτελεί ζώνη ασφαλείας για τον υγρότοπο.
Βραχυπρόθεσμα
Θεσμοθετούνται οι ζώνες οι
βαλλοντική

σημασία

και

οποίες έχουν

μεγάλη περι

άρα μεγάλη ανάγκη άμεσης προστασίας

(κυρίως Ζώνη Α), με βάση τη συνθήκη RAMSAR.
Μακροπρόθεσμα
Θεσμοθετούνται οι υπόλοιπες ζώνες με σχετικά μικρότερη
σημασία, με

βάση το άρθρο 29 του Ν. 1337/83 περί Ζωνών Οικι

στικού Ελέγχου (ZOE).
2.2.

Αλιεία

Βραχυπρόθεσμα:
α. Ιχθυογεννητικός σταθμός Πρέβεζας
Συμφωνά με πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας,
θα

εγκατασταθεί

στη

λιμνοθάλασσα

χερσονήσου της Πρέβεζας. Στην
σταθμός αυτός

μπορεί να

προγράμματα εφαρμοσμένου
μυδοκαλλιέργειες, β)

ο σταθμός

Πωγωνίτσα, στον πόδα της

ίδια πρόταση

αναφέρεται πως ο

συνδυαστεί με τέσσερα αναγνωριστικά
χαρακτήρα,

δηλαδή

α) με οστρακο-

εντατική καλλιέργεια ψαριών σε κλουβιά,
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γ) εντατική

εκμετάλλευση της

λιμνοθάλασσας

Πωγωνίτσας

και

δ) εντατική γαριδοκαλλιέργεια. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη
χωροθέτηση του σταθμού με μια επιφύλαξη για την

επάρκεια του

χώρου.
Για τα

τρία από

τα τέσσερα αναγνωριστικά προγράμματα

που αφορούν εντατική εκμετάλλευση,

θα γνωμοδοτήσουμε σύμφωνα

με τα συμπεράσματα της μελέτης για την ανάπτυξη και προστασία
του Αμβρακικού
λιμνοθάλασσα

που αναφέραμε
Πωγωνίτσα

Αμβρακικό, που είναι

πιο πάνω. Επισημαίνουμε πως·η

βρίσκεται

ιδιαίτερα

στην περιοχή εισόδου στον

ευαίσθητη

στις

κάθε είδους

επεμβάσεις.
β. Ιχθυόσκαλα
Έχει προταθεί

η χωροθέτηση της ιχθυόσκαλας στο Ψαθάκι

(όρμος Βαθύ) τ*ης Πρέβεζας, κοντά στην πόλη. Η θέση δεν φαίνε
ται κατάλληλη,

διότι θα επιβαρύνει σημαντικά την περιοχή ει

σόδου στον κόλπο, κυρίως από λειτουργική
την εμπορική

και τουριστική

άποψη, με δεδομένες

λειτουργία του λιμανιού και την

επικείμενη ζώνη (συγκέντρωση πολλών

δραστηριοτήτων στον ίδιο

χώρο). Προτείνουμε χωροθέτηση της ιχθυόσκαλας στην Κορωνησία,
θέση κεντροβαρική ως προς
τος, πλησιέστερα

τους τόπους

παραγωγής του ψαρέμα

στον τόπο επεξεργασίας των αλιευμάτων (BITTE

Άρτας). Υπάρχει ήδη προβλήτα*και ψυκτικός
στάσεις και

τα κτίρια

θα πρέπει

χώρος. Οι εγκατα

να εναρμονίζονται προς τον

χαρακτήρα και την κλίμακα του οικισμού (παραδοσιακός).
γ. Έργα υποδομής στα ιχθυοτροφεία
Συμφωνούμε για όλα τα
(διαμόρφωση

εσοδευτικών

έργα υποδομής

στα ιχθυοτροφεία

στομίων, στερέωση αναχωμάτων κτλ.)
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που δεν αφορούν εντατικοποίηση της παραγωγής. Εξαιρούνται τα
έργα οδοποιίας που πρέπει να συνοδεύονται από μελέτη περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων, εφόσον κριθούν απολύτως αναγκαία.
δ. Μονάδα κυπρινοκαλλιέργειας και μονάδα εκτροφής χελιών
Πρόκειται για "εγκατάσταση προτύπου
νάδας κυπρινοκαλλιέργειας

σε παθογενή

εκπαιδευτικής μο

εδάφη της *Αρτας". Το

έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατ. είχε εγκεκριμένο
προϋπολογισμό 15.000.000

στο ΠΔΕ

του 1984 και απορρόφησε τα

7.100.000 δρχ. Η κατασκευή του είχε

αρχίσει το

1976 και στη

συνέχεια σταμάτησε. Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στα νότια του
οικισμού Ψαθοτόπι, στα υφάλμυρα εδάφη της Νότιας Άρτας μετα
ξύ των δύο ζωνών προστασίας. Υπάρχουν κατασκευασμένες χωμάτι
νες λεκάνες εκτροφής ψαριών και τρία κτίρια στο

πρώτο στάδιο

της κατασκευής τους.
Στην ίδια

περιοχή υπάρχει σήμερα ιδιωτική εγκατάσταση

εκτροφής κυπρίνων.
Συμφωνούμε με την
προς τη

σημασία του

άποψη

Υπουργείου

Γεωργίας ως

έργου για την ανάπτυξη της περιοχής και

προτείνουμε την άμεση προώθηση
κλήρωση του

του

των διαδικασιών

(επίστρωση επιχωμάτων,

για την ολο

διαμόρφωση λεκανών, ολο

κλήρωση κτιρίων, μηχανολογικό εξοπλισμό κτλ.).
Για την εγκατάσταση μονάδας διαλογής χελιών, δεν γίνε
ται σαφές στην πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας αν υπάρχει δυ
νατότητα να συνδυαστεί με τη μονάδα κυπρινοκαλλιέργειας. Κατά
την άποψη μας θα ήταν καλό να χωροθετηθεί σε συνδυασμό με τις
πιο πάνω δύο μονάδες κυπρινοκαλλιέργειας, ώστε να αποφεύγουμε
τη διασπορά

εγκαταστάσεων στην περιοχή αυτή. Σε αντίθετη πε

ρίπτωση, η χωροθέτηση πρέπει να γίνει έξω από την περιοχή της
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Ζώνης Α (η οποία οριοθετείται μεταξύ των εκβολών του Άραχθου
και του όρμου του Φιδοκάστρου), εκτός αν δεν
μαντικά έργα

απαιτούνται ση

υποδομής (οδικά - κτιριακά κτλ.) που θα μπορού

σαν να ενοχλήσουν την ορνιθοπανίδα, και, εν πάση περιπτώσει,
μετά από εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μακροπρόθεσμα
Τη στιγμή
λική πολιτική

αυτή δεν είμαστε σε θέση να χαράξουμε συνο

για το

θέμα της

αλιείας. Αυτό

θα γίνει αφού

ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της μελέτης του ΥΧΟΠ και συνε
κτιμηθούν οι εξής παράγοντες:
α.

Μέθοδοι τεχνολογίας,

β.

Τοποθεσίες,

γ.

Τρόπος παραγωγής,

δ.

Παραγώγιμο είδος,

ε.

Οικονομικοί παράγοντες,

στ.
ζ.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
Διατήρηση αλιευτικών αποθεμάτων στον ανοιχτό κόλπο.
Έτσι, δεν μπορούμε να

όριο εκμετάλλευσης.

θέσουμε αυτή

Εκείνο που

μπορούμε να

τη στιγμή ανώτατο
πούμε είναι ότι

διαφωνούμε καταρχήν με ήδη υπάρχουσες προτάσεις - μελέτες για
υπερεντατικοποίηση της
τάτμιση των λεκανών και
λίπανση

(τροφική

παραγωγής είτε

ποικιλοκαλλιέργειες είτε

αναβάθμιση)

τέτοιο θα απέδιδε βραχυπρόθεσμα
μακροπρόθεσμα θα

με τετραγωνισμένη καμε τεχνητή

των αλιευτικών περιοχών. Κάτι
στον οικονομικό

τομέα, αλλά

είχε βλαπτικές επιπτώσεις και σε αυτόν αλλά

και στο περιβάλλον (ατροφία οικοσυστήματος, πρόσθετες δαπάνες
για αναβάθμιση

του, χωρίς

να είναι σίγουρο αν αυτή θα είναι

εφικτή).
209

2.3. Γεωργία
Βραχυπρόθεσμα
Το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στον Βόρειο Αμβρακικό.
Τα εγγειοβελτιωτικά

που ήδη

έχουν αρχίσει

ή που έχουν

προγραμματιστεί υλοποιούνται.
Οι αποστραγγιστικές

τάφροι να μην πέφτουν στις λιμνοθά

λασσες αλλά στον ανοιχτό κόλπο, όπου είναι δυνατή η ανα
κύκλωση του νερού.
Να μην

γίνουν αποστραγγίσεις

ελωδών εκτάσεων μέσα στην

περιοχή προστασίας για χρήσεις
βιότοπος θα

γεωργικής

γιατί ο

κινδυνεύσει αφενός από τις χρήσεις φυτοφαρ

μάκων, αφετέρου από αποξήρανση. Εδώ θα
σουμε ότι

γης,

πρέπει να τονί

το νερό των υγροβιότοπων έχει φτάσει σε ορια

κές τιμές και η κάθε είδους

άντληση θα

έχει γι' αυτούς

καταστρεπτικά αποτελέσματα.
Να αποφεύγεται η γενικευμένη εφαρμογή λίπανσης και φυτο
προστασίας με τη μέθοδο των αερολιπάνσεων

και των αερο-

ψεκασμών.
Μακροπρόθεσμα
Να δοθούν κίνητρα για χρήση φυτοφαρμάκων ταχείας διάσπα
σης με μέγιστο όριο χρήσης τους,
απαραίτητα, με

παράλληλο εποχιακό

όπου και

εφόσον είναι

έλεγχο, ώστε να απο

φεύγονται οι έντονες αποπλυσεις της εποχής των βροχοπτώ
σεων, που καταλήγουν σε υπερβολικά ποσοστά στους υγρότοπους.
Οι περιοχές που έχουν διπλή χρήση

(γεωργικές, κτηνοτρο

φικές) και που βρίσκονται μέσα ή στα όρια της προστατευ210

όμενης περιοχής, να μετατραπούν σε βοσκότοπους, που αφε
νός υπάρχει
τικά,

έλλειψη, αφετέρου θα λειτουργούν προστατευ

δεχόμενοι

τις

γεωργικών εκτάσεων,

αποστραγγίσεις

των περιφερειακών

και ακόμη θα εξασφαλίζουν την ομαλή

διαβάθμιση του οικοσυστήματος και τη συμβίωση

των ορια

κών ειδών, χλωριδικών και πανιδικών.
ΝΤα συλλεχθούν

τα ποσοτικά

σεων, ώστε να υπάρξει
ποίησης τους

στοιχεία των γεωργικών εκτά

σφαιρική

αντιμετώπιση

αφενός (διαφοροποίηση καλλιεργειών, αύξηση

των εκτάσεων διπλοσποράς, αναβάθμιση
λιεργειών,

της αξιο

μείωση

των

των σημερινών καλ

αγραναπαυόμενων εκτάσεων κτλ.)»

και της προστασίας του περιβάλλοντος αφετέρου.
2.4.

Κτηνοτροφία

Τη στιγμή αυτή υπάρχουν, και θα
ακόμα

περισσότερο,

δύο

πρέπει να αναπτυχθούν

μορφές κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

από τις οποίες η δεύτερη &lvaL σαφώς υποβαθμισμένη.
Η σταυλισμένη, όπως είναι η συστηματική χοιροτροφία και
Η μη σταυλισμένη, ή ποιμενική, που αφορά κυρίως σε γιδοπρόβατα.
Πηγές ρύπανσης

από την

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας εί

ναι:
Τα απόβλητα της σταυλισμένης κτηνοτροφίας,
Τα απόβλητα

των

διεσπαρμένων

εγκαταστάσεων χειμερινού

σταυλισμού των ποιμενικών ζώων.
Τα

απόβλητα

είναι

περισσότερο επικίνδυνα, από άποψη

ρύπανσης, όταν έχουν άμεσο υδροφόρο αποδέκτη.
Κύριο πρόβλημα είναι τα

χοιροστάσια. Υπάρχουν περίπου
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80 από το 1967. Λιγότερα από το 1/3 έχουν βιολογικό καθαρισμό
αποβλήτων και δυναμικό περίπου 80-100 χοιρομητέρες, είναι δη
λαδή οικογενειακής μορφής.
Βραχυπρόθεσμα
Να τηρηθεί

αυστηρός έλεγχος

σε όσα διαθέτουν βιολογικό

καθαρισμό.
Σε όσα δεν έχουν δύνονται 2 εναλλακτικές λύσεις με έμφα
ση στην πρώτη.
α.

Αναερόβιες συνθήκες

σήψης ανά μονάδα (στεγανοί βό

θροι) με χωρητικότητα για

2-6

όγκο 20 μ3. Τα βοθρολύματα
ντρική μονάδα αναερόβιας

μήνες

θα μεταφέρονται σε κε

αποικοδόμησης

τείνεται

στα

μέχρι να

δημιουργηθεί το

και ελάχιστο
(όπως προ

μακροπρόθεσμα έργα). Βραχυχρόνια και
κεντρικό σύστημα αναερό

βιας επεξεργασίας, τα λύματα θα διατίθενται μαζί με
τα αστικά λύματα της Άρτας στη θέση Προφήτης Ηλίας
και στο Ιόνιο Πέλαγος, στην παραλία της BITTE Πρέβε
ζας που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλή
των (βιολογικός καθαρισμός),
β.

Αερόβια κατεργασία

συνολικά σε

στερεά να δίνονται για

λεκάνες και τα μεν

λιπάσματα,

τα

δε

υγρά να

φεύγουν σε τάφρους, με προδιαγραφές.
Μακροπρόθεσμα
Στα χοιροστάσια που δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό να δο
θεί παρέκκλιση όρων δόμησης ως κίνητρο, ώστε να τον υλο
ποιήσουν (και άλλα ίσως οικονομικά κίνητρα).
Οι νέες

άδειες που θα δοθούν για χοιροστάσια να χωροθε212

τούνται στην
προτείνουμε

περιοχή
να

Χαρατσάρι

της

Φιλιππιάδας, όπου

δημιουργηθεί και εργοστάσιο κατεργασίας

των αποβλήτων όλων των χοιροστασίων και των σφαγείων της
περιοχής. Το
που θα

εργοστάσιο αυτό

αναλάβει

να

θα είναι

εκτελέσει

και

να

ένα από τα έργα
λειτουργήσει ο

ενιαίος φορέας του Αμβρακικού.
Η ίδια περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη χωροθέτηση των σφαγείων (μετεγκατάσταση των υπαρχόντων ή δη
μιουργία νέου συγκροτήματος).
2.5. Μεταποίηση (βιομηχανία - βιοτεχνία)
2.5.1.

BITTE (Βιομηχανικές Περιοχές)

Βραχυπρόθεσμα
Αυστηρός έλεγχος τήρησης όρων λειτουργίας γενικά.
Μακροπρόθεσμα
Μετεγκατάσταση όλων των βιομηχανιών στις 2 BITTE:
α.

'Αρτας : ΒΙΠΕ

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αλιευ

μάτων ,
β.

Πρέβεζας: Πυρηνελαιουργεία, εκκοκιστήρια κτλ.
Η κατανομή των 2 BITTE είναι ανάλογη με τα προϊόντα της

κάθε περιοχής. Αυστηρά ελεγχόμενος βιολογικός και χημικός κα
θαρισμός.
2.5.2.

Τυροκομεία
Μικρές μονάδες οικογενειακής μορφής
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μέσα στην περιοχή

προστασίας και πάνω στα όρια της. Πρόβλημα ρύπανσης από: υπο
προϊόντα και απόβλητα.
Βραχυπρόθεσμα
Τα υποπροϊόντα να

δίνονται

στις

κτηνοτροφικές μονάδες

yia ζωοτροφές.
Τα δε

απόβλητα να διατίθενται στις τοποθεσίες απόρριψης

των αστικών λυμάτων της Άρτας και των λυμάτων ΒΙΓΤΕ Πρέ
βεζας .
Μακροπρόθεσμα
Προτείνονται 2 εναλλακτικές λύσεις:
α.

Να δοθούν κίνητρα yia βιολογικό καθαρισμό,

β.

Τα τυροκομεία
κτος και

το

να μετατραπούν
προϊόν

να

σε μονάδες πρόψυξης γάλα

πηγαίνει

για

κατεργασία στην

"Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Δωδώνη Ηπείρου Α.Ε.".
2.6.
2.6.1.

Έργα τεχνικής υποδομής

Λιμάνι Πρέβεζας

Μακροπρόθεσμα:
Η πρόταση

για επέκταση του λιμενοβραχίονα μάς βρίσκει

αντίθετους, διότι θα
στον κόλπο,

στενέψει

που σήμερα

ακόμα

περισσότερο

έχει προβλήματα

βαθύτερα σημεία του. Τα έργα

στο

λιμάνι

η είσοδος

ανανέωσης νερών στα
πρέπει

να αφορούν

στον εξοπλισμό με εγκαταστάσεις και καλύτερη οργάνωση του χώ
ρου, ώστε να λειτουργήσει
και να

ικανοποιητικά

ως

εμπορικό λιμάνι

συμπεριλάβει την πρόσθετη λειτουργία της "σκάλας" για
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σκάφη αναψυχής (συμφωνά με πρόταση της
κού

συστήματος

λιμένων

αναψυχής" ΣΕΣΥΛΑ του ΕΜΠ). Για την

ανανέωση των νερών στον εσωτερικό χώρο
να

κατασκευαστούν

εγκάρσιοι

της προβλήτας, πρέπει

αγωγοί. Το Ιδιο έργο (διάνοιξη

αγωγού ανανέωσης νερών) πρέπει
τον δρόμο

μελέτης "Σχέδιο εθνι

να

πραγματοποιηθεί

κάτω από

που οδηγεί στη Μαργαρώνα μεταξύ του κόλπου και του

όρμου Βαθύ.
2.6.2.

Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας

Μακροπρόθεσμα:
Με την ανάθεση της προμελέτης για
ρας (ζεύξης

'Ακτίου - Πρέβεζας) στην είσοδο του κόλπου, φαί

νεται να προωθείται η υλοποίηση του
γου. Για

την κατασκευή γέφυ

σημαντικότατου αυτού έρ

την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμανιού, προτείνουμε

να συνδυαστεί η σημερινή λιμενική προβλήτα με τη γεφύρωση. Το
είδος της

ζεύξης θα

πρέπει να

μην εμποδίζει τα επιφανειακά

και υπόγεια θαλάσσια ρεύματα, λόγω της ιδιαιτερότητας της πε
ριοχής, και να εναρμονίζεται με το τοπίο.
2.6.3.

Συγκοινωνιακά έργα

Μακροπρόθεσμα
Με δεδομένη τη συγκέντρωση πολλών λειτουργιών στην πε
ριοχή της εισόδου στον Αμβρακικό και λαμβάνοντας υπόψη τα με
σοπρόθεσμα

και

μακροπρόθεσμα προγράμματα συγκοινωνιακών έρ

γων, προτείνουμε

την εκπόνηση

ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης

για τη χερσόνησο της Πρέβεζας και του *Ακτίου με την οποία θα
αντιμετωπίζονται :
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α.

Η σύνδεση του αεροδρομίου με τον διεθνή δρόμο Ε 55, Πρέ
βεζας - Ηγουμενίτσας,

β.

Η παράκαμψη της πόλης Πρέβεζας από τον πιο πάνω δρόμο,

y.

Το σημείο

πρόσβασης του

Πρέβεζας σε συνδυασμό με

δρόμου αυτού στη χερσόνησο της
το λιμάνι

και τις λειτουργίες

του (εμπορική, τουριστική) και τις οικιστικές χρήσεις,
δ.

Παράκαμψη

του

ΒΙΠΕ και της

αρχαιολογικού

περιοχής

χώρου

εντατικών

της Νικόπολης, της

καλλιεργειών

από τον

διεθνή δρόμο,
ε.

Τα σημεία σύνδεσης του διεθνούς δρόμου με το αστικό οδι
κό δίκτυο της Πρέβεζας και με το δευτερεύον οδικό δίκτυο
της περιοχής,

στ.

Πρόβλεψη

για

τον

και της ζεύξης με

συνδυασμό του διεθνούς δρόμου (Ε.55)
τη σιδηροδρομική

γραμμή Ιονίου Πελά

γους (μακροπρόθεσμο σχέδιο ΟΣΕ),
ζ.

Οργάνωση του αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής εντα
τικών καλλιεργειών, σε σχέση με το δευτερεύον δίκτυο του
νομού, τον διεθνή δρόμο, τη ΒΙΠΕ και το λιμάνι.
Επίσης για

το βόρειο

τμήμα της περιοχής του Αμβρακι

κού, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα

έργα βελτίωσης

της παλαιάς οδού Άρτας - Πρέβεζας. Η οδός αυτή διασχίζει πε
ριοχή που χαρακτηρίζεται ως απόλυτα προστατευόμενη σύμφωνα με
τη συνθήκη

RAMSAR (ανάμεσα

Βάλτο), ενώ σε μεγάλο

στον Προφήτη

μήκος της

Ηλία και τον Γλυκό

βρίσκεται στις

παρυφές της

ίδιας περιοχής.
Λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής αξίας αυτού του συστή
ματος, τα έργα που προγραμματίζονται θα

πρέπει να ανασταλούν

μέχρι την ολοκλήρωση της οικολογικής μελέτης για την περιοχή.
Το ίδιο

μέτρο της

αναστολής θα
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πρέπει να ληφθεί και

για όσους δρόμους του

αγροτικού προγράμματος

οδοποιίας βρί

σκονται μέσα στις ζώνες προστασίας.
2.6.4.

Άραχθος - Υδροηλεκτρικός σταθμός

Μακροπρόθεσμα
Να γίνει ειδική μελέτη για τις περιβαλλοντικές και οι
κονομικές επιπτώσεις (ΔΕΗ).
2.6.5. Επεξεργασία αστικών αποβλήτων πόλης Πρέβεζας - Συνδυα
σμός με διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
Μακροπρόθεσμα
Το έργο αυτό είναι σημαντικότατο για την προστασία του
Αμβρακικού και πρέπει να προωθηθεί με προτεραιότητα. Η τελική
επεξεργασία των

αποβλήτων της

είναι κοινή, αφού προηγηθεί

πόλης και

της BITTE μπορεί να

ειδική (χημική) επεξεργασία για

τα απόβλητα της BITTE.
Για τον καθορισμό της θέσης εξόδου του αγωγού των επε
ξεργασμένων αποβλήτων στο Ιόνιο

και την

απόσταση υποβρύχιας

εξόδου από την ακτή, πρέπει να εκπονηθεί ωκεανογραφική μελέτη
(προσδιορισμός τοπικών ρευμάτων) και ιχθυολογική μελέτη τοπι
κής κλίμακας (επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα).
2.7.
0 τουρισμός

Τουρισμός

είναι ένας τομέας που δεν έχει αναπτυχθεί

όσο θα έπρεπε στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων. Η τουρι
στική ανάπτυξη

θα πρέπει να συμβιβάζεται με το ιδιόμορφο και
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ευαίσθητο περιβάλλον του Αμβρακικού και να
αναβάθμιση και

συνδυαστεί με την

αξιοποίηση των ιστορικών και παραδοσιακών συ

νόλων, τη διατήρηση του φυσικού τοπίου

και τα

υπόλοιπα έργα

υποδομής.
Βραχυπρόθεσμα
Συντήρηση και

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων: Νικόπο

λη, Φρούριο Πρέβεζας, Αρχαίο

Κάστρο Φιλιππιάδας, Νησίδα

Κεφάλου, Φρούριο Ακτίου, Κάστρο Βόνιτσας.
Αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών της Πρέβεζας.
Μακροπρόθεσμα
0 μεγάλος

ή μαζικός τουρισμός θα πρέπει να συγκεντρω

θεί προς τη δυτική πλευρά της περιοχής, στις
ου, σε

ακτές του Ιονί

συνδυασμό και με τον νέο οδικό άξονα ταχείας κυκλοφο

ρίας που σχεδιάζεται και όπου ενσωματώνεται

η ζεύξη Άκτιου-

Πρέβεζας. Αντίθετα, στην άμεση περιοχή που περιβάλλει τον Αμ
βρακικό, είναι δυνατόν να προωθηθεί η ανάπτυξη αγροτικού του
ρισμού ή

ειδικού τουρισμού

ενδιαφέρον, αξιοποιώντας

με περιβαλλοντικό ή επιστημονικό

και

το

υπάρχον

κτιριακό δυναμικό

στους παραδοσιακούς οικισμούς.
2.8.

Πολεοδομικός οικιστικός σχεδιασμός

0 πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής του Αμβρακικού,
που γίνεται στα πλαίσια

της Επιχείρησης

γκρότησης, περιλαμβάνει τις εξής πόλεις:
Πρέβεζα,
Φιλιππιάδα,
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Πολεοδομικής Ανασυ

Άρτα - Πέτα,
Αμφιλοχία,
Βόνιτσα.
Οι

μελέτες

που

γίνονται

προχωρούν

ήδη στη Β* φάση

(οριστική μελέτη) για όλες τις πόλεις. Η ολοκλήρωση των μελε
τών θα γίνει μέσα στο Α* εξάμηνο του 1985.
0 στόχος

της επιχείρησης

σχεδιασμού είναι να μπει σε

κάποια τάξη η ανάπτυξη των πόλεων αυτών, που θα εναρμονίζεται
με την όλη ανάπτυξη της περιοχής.
Στα θέματα ουσίας έχουμε να παρατηρήσουμε συνοπτικά τα
ακόλουθα, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία των

μελετών (προμε

λέτες) .
Πρέβεζα
α. Επέκταση - αναθεώρηση σχεδίου
Το βασικό

πρόβλημα της

πόλης είναι η μή εφαρμογή του

υπάρχοντος σχεδίου πόλεως (εκτάσεως
χουν λάθη

1.180 στρεμμάτων): υπάρ

τοπογραφικών της τάξεως των 7 και 8 μέτρων με απο

τέλεσμα να κτίζει ο καθένας όπου θέλει. Γι* αυτό γίνεται με
λέτη αναθεώρησης του. Η επέκταση του σχεδίου γίνεται σε 1.000
περίπου στρέμματα ακόμα, και υπερεπαρκεί για

τις μελλοντικές

ανάγκες της πόλης.
β. Κυκλοφοριακή σύνδεση
0 δρόμος που έρχεται από Ηγουμενίτσα διχάζεται μετά τη
ΒΙΤΪΕ σε δυο κλάδους. 0 ένας πηγαίνει προς
περάσει με

το έργο

της ζεύξης

προς το

μπαίνει στην πόλη.
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το λιμάνι,

για να

'Ακτιο, και ο άλλος

Για τον πρώτο, συμφωνά με τη μελέτη, προτείνεται μια ζώ
νη απαλλοτρίωσης 60 μ.,

πράγμα που

κρίνεται υπερβολικό

(το πλάτος αυτό μπορεί να κατέβει στα 35-40 μ., με 4 λω
ρίδες πάντα). Εξάλλου, στο
γέφυρα, αναγκαστικά

σημείο αυτό

στενεύει σε

της ζεύξης, στη

δύο λωρίδες

και άρα η

κυκλοφορία επιβραδύνεται.
0 δεύτερος κλάδος δεν πρέπει να μπει στην πόλη με τα τε
χνικά

χαρακτηριστικά

(διατομές

κτλ.) αυτοκινητόδρομου

που προβλέπονται, γιατί τη διαλύει και
πάνες. Εξάλλου

δεν συνεχίζει

για να

έχει μεγάλες δα
πάει κάπου αλλού,

πέρα από την Πρέβεζα. Προτείνεται να σταματήσει στις πα
ρυφές της

πόλης σε κάποιο περιφερειακό ίσως δρόμο και η

συνέχεια του να προσαρμοστεί στον οδικό ιστό της πόλης.
γ.

Η Πρέβεζα διαθέτει επίσης αξιόλογους ανθρωπογενείς πό

ρους (αρχαιολογικοί

και ιστορικοί χώροι). Αυτοί θα πρέπει να

προστατευθούν KOL να αξιοποιηθούν,

ώστε

μαζί

με

τα φυσικά

στοιχεία να αποτελέσουν πηγή έλξης τουριστών.
Συγκεκριμένα:
α.

Για τη Νικόπολη προτείνονται:
Η κυκλοφορία

από τον

παλιό δρόμο Πρέβεζα-Ιωάννινα (που

τη διασχίζει με καταστροφικές
μεταβιβαστεί

στον

δρόμο

θεί προς
που

η

συνέπειες) να

Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα,

δεύτερος κλάδος του φτάσει
πιο πάνω.

γι* αυτήν

στην

πόλη,

μόλις ο

όπως αναφέρθηκε

Έτσι θα μπορεί μετά τη Νικόπολη να κατευθυν
Ιωάννινα. Για

έκταση

προτείνεται

της

την ίδια

έκταση της Νικόπολης,

φθάνει τα 10.000 περίπου στρέμματα,

να γίνει οριοθέτηση του πυρήνα της, έκτασης

2.000 στρεμμάτων, όπου θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη προ220

στασία, γιατί ένα μέρος της μόνο

έχει κηρυχθεί διατηρη

τέο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Για την υπόλοιπη έκταση μπορεί να προβλεφθεί πλήρης απε
λευθέρωση στη δόμηση, αλλά με την
να

περνάει

από

υποχρέωση κάθε κτίσμα

την κρίση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής

του νομού και να γίνεται αυτοψία κατά την

κατασκευή των

θεμελίων για την περίπτωση αρχαίων.
Θα πρέπει

τέλος να

λυθεί το

ιδιοκτησιακό πρόβλημα της

περιοχής, που κάποτε ήταν δημόσια, ενώ σήμερα η κατάστα
ση είναι
άλλη έχει

αρκετά περίπλοκη.

(Άλλη γη έχει παραχωρηθεί,

καταπατηθεί, άλλου

έχουν

κτιστεί αυθαίρετα

κτλ.),
β.

Για

την

τάφρο

που

περιβάλλει την πόλη, προτείνεται η

διαμόρφωση της σύμφωνα με μελέτη που
χρονη εξυγίανση

της ζώνης

υπάρχει, με ταυτό

δίπλα στην τάφρο, όπου υπάρ

χουν εκατοντάδες από τα λεγόμενα "παρατάφρια" αυθαίρετα.
Επίσης προτείνεται

η προστασία και ανάδειξη του παραδο

σιακού τομέα - πυρήνα της πόλης.
Φιλιππιάδα
Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
Άρτα - Πέτα
Η Άρτα έχει 25.000 κατοίκους και ο Πέτας λίγο πιο πέ
ρα, γύρω

στους 2.500.

Στην Άρτα

υπάρχει πρόγραμμα ένταξης

στο σχέδιο της περιοχής Βαλαώρα (500 - 700 στρ.).
Ένα μεγάλο μέρος της πόλης, σχεδόν το μισό,
αίτερη σημασία

και αξία,

έχει ιδι

γιατί σε αυτό συνυπάρχουν τα στοι

χεία μιας μακραίωνης εξέλιξης

της ιστορίας
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της πόλης: Παλιά

Αμβρακιάδα, βυζαντινά στοιχεία, Παλιά Άρτα των νεότερων χρό
νων.
Προτείνεται η προστασία και ανάδειξη του πολυτίμου αυ
τού ιστορικού - παραδοσιακού πόρου.
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο που συνδέει την πόλη με άλ
λες περιοχές υπάρχει η εξής πρόταση:
0 δρόμος

που έρχεται

Ιωάννινα εφάπτεται

από Αμφιλοχία

της Άρτας,

και πηγαίνει στα

δίπλα στην όχθη του Άραχθου

και επηρεάζει δυσμενώς

την

από την

του ποταμού, που θα συναντά τον δρόμο

απέναντι όχθη

πόλη.

Προτείνεται παρακαμπτήριο

προς Ιωάννινα στο ύψος της Φιλιππιάδας.
Αμφιλοχία
Η Αμφιλοχία, χωρίς να
χεία, είναι

ιδιαίτερα

ιστορικά στοι

ένας οικισμός αρκετά δεμένος με το φυσικογεωγρα-

φικό της περιβάλλον (μυχός
προσοχή σε

έχει

του

κόλπου)

και

άρα χρειάζεται

κάθε επέμβαση. Προτείνεται μια μικρή επέκταση του

σχεδίου πόλεως γύρω στα
παρακαμπτήριος του

200 στρέμματα

καθώς επίσης

και μια

δρόμου που έρχεται από το Αγρίνιο και πη

γαίνει προς Άρτα - Ιωάννινα.
Βόνιτσα
Η Βόνιτσα έχει ένα αξιόλογο ιστορικό
που είναι

πόρο. Τον πυρήνα

το Ενετικό Κάστρο και τα παραδοσιακά κτίσματα κτι

σμένα σε 200 μ. απόσταση περιμετρικά από αυτό.
Προτείνεται η ανάδειξη και προστασία του,
και η

όπως επίσης

προστασία του μικρού νησιού Κουκουμίτσα, που είναι φυ

σικό μνημείο απέναντι από την πόλη.
Σε σχέση με την οδική εξυπηρέτηση
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προτείνεται μια μι-

κρή παρακαμπτήριος

του δρόμου που έρχεται από Αμφιλοχία προς

Άκτιο - Λευκάδα.
Τέλος υπάρχει
yia 200

πρόγραμμα επέκτασης

του σχεδίου πόλεως

περίπου στρέμματα και έτοιμη μελέτη βιολογικού καθα

ρισμού των αστικών λυμάτων και το
της υλοποίησης.
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έργο βρίσκεται

στον δρόμο

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Βραχυπρόθεσμα
α.

Προγραμματική Σύμβαση:
Για τη

συντονισμένη υλοποίηση του προγράμματος των άμε

σων έργων και μόνον, όπως αναφέρονται στις πιο πάνω προ
τάσεις κατά τομέα, προτείνεται η υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης συμφωνά με τον νόμο 1416 του 1984.
β.

Στο Ιδιο διάστημα, πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για
τη δημιουργία του ενιαίου φορέα για την ανάπτυξη του Αμ
βρακικού, όπως αναφέρεται πιο κάτω:

Μακροπρόθεσμα
Για την ανάπτυξη των στόχων του
ματος του

αναπτυξιακού προγράμ

Αμβρακικού σε μακροπρόθεσμη προοπτική, προτείνεται

η δημιουργία ενός φορέα

που

θα

είναι

δημόσιος οργανισμός-

ΝΠΔΔ - του οποίου η έδρα θα είναι στην περιοχή και στον οποίο
θα συμμετέχουν κεντρικοί και

τοπικοί φορείς

(Υπουργεία, ΟΤΑ

κτλ.)·
Αναλυτικότερα θα έχει τη δυνατότητα:
α.

Να

σχεδιάζει

και

να

πραγματοποιεί

επιστημονικές και

ερευνητικές εργασίες (σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος, με
τρήσεις ποιότητας φυσικών αποδεκτών κτλ.).
β.

Να προγραμματίζει, να μελετά, να εκτελεί, να διαχειρίζε
ται και να λειτουργεί τα βασικά έργα υποδομής της περιο224

γ.

Να αναλαμβάνει

τη σύνταξη

μελετών και την τεχνική υπο

στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που γίνονται από κοι
νωνικούς και

ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις ΟΤΑ, συνε

ταιρισμοί, εταιρείες κτλ.)·
δ.

Να εγκρίνει τη χωροθέτηση
να ελέγχει

δραστηριοτήτων και

έργων και

την τήρηση των όρων λειτουργίας τους από πε

ριβαλλοντική άποψη. Οι δραστηριότητες

και τα

έργα, για

τα οποία είναι αρμόδιος, καθορίζονται σαφώς σε σχέση τό
σο με την κεντρική διοίκηση όσο και με
διοίκηση

(δηλαδή

έργα

την τοπική αυτο

και δραστηριότητες κλίμακας της

περιοχής).
Με βάση τα πιο πάνω, ο
στικές αρμοδιότητες,

φορέας αυτός

θα έχει αποφασι

που θα παραχωρήσουν σε αυτόν οι κεντρι

κοί και τοπικοί φορείς.
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3.8.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Νοέμβριος 1984

3.8.1.

Έργα συγκοινωνιακής υποδομής
ΑΚΤΙΟ - ΒΟΝΙΤΣΑ

1.*

Αφορά την οδική σύνδεση

του

Ακτίου με

τη διασταύρωση

προς Βόνιτσα.
2.*

Ανήκει στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

3.*

Προϋπολογισμός μελέτης 6 εκατ. δρχ.

4.*

Πίστωση 1985 για τη μελέτη 2,5 εκατ. δρχ.

5.*

Δημόσιες Επενδύσεις.

6.*

Συντάσσεται

απευθείας

οριστική από υπάρχουσα προμελέτη

και προωθείται αμέσως για κατασκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλος ο

άξονας Άκτιο

- Βόνιτσα

- Μεσολόγγι έχει

προταθεί να γίνει εθνικός.
ΒΟΝΙΤΣΑ - ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1.

Είναι έργο

οδοποιίας με σκοπό την παραλιακή σύνδεση της

Βόνιτσας με το Μεσολόγγι.
2.
3.

* Ανήκει εξολοκλήρου στην Αιτωλοακαρνανία.
Η μελέτη είχε συνταχθεί πολύ παλιά. Το έργο

ολοκληρώνε-

Για όλα τα έργα που προτείνονται από το Υπουργείο Δημο
σίων Έργων η αρίθμηση αναφέρεται στα εξής στοιχεία:
1. Περιγραφή έργου.
2. Τοποθεσία.
3. Προϋπολογισμός.
4. Πίστωση 1985.
5. Πηγές χρηματοδότησης.
6. Στάδιο μελέτης ή προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
(για τα συνεχιζόμενα).
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ται μέχρι το τέλος του 1985. Μέχρι το 1983 το

έργο ήταν

στη ΣΑΕ. Το 1983 αποκεντρώθηκε και εκτελείται από τη Νο
μαρχία. 0 προϋπολογισμός του έργου είναι 182 εκατ. δρχ.
4.

Για το 1985 προβλέπονται 12 εκατ.

5.

Νομαρχιακό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1.

Το έργο είναι άμεσα συνδεδεμένο με
Πρεβέζης KOL έχει σκοπό

τη ζεύξη

του Ακτίου

να αποσυμφορήσει τον παραλιακό

δρόμο της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση και

την κίνηση

προς το λιμάνι.
2.

Αφετηρία μελέτης η Χ.Θ. 47.00 της Ε.Ο. Πάργας - Πρέβεζας
και αφορά τη μελέτη

δύο

κλάδων. 0

ανατολικός κλάδος,

προς το λιμάνι, έχει μήκος 6 χλμ. και πλάτος 11, σε πρώ
τη φάση, και 30 μ. σε δεύτερη. 0 δυτικός έχει

μήκος 7,5

και διατομή 11 μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή. Σε δεύτερη
φάση πιθανόν 30 μ.
3.

Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 20 εκατ.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου 400 εκατ.

4.

Υπάρχουσα πίστωση για τη μελέτη 5 εκατ.
Υπάρχουσα πίστωση για την κατασκευή του έργου 100 εκατ.

5.

Δημόσιες Επενδύσεις.

6.

Η μελέτη θα προχωρήσει σε οριστική, αφού ληφθεί μια απά
ντηση για

τη θεμελίωση της ζεύξης. Η απάντηση αυτή ανα

μένεται μέσα Μαρτίου. Μετά ο μελετητής
οριστική οδοποιίας
Προς το παρόν έχουν

θα ξεκινήσει την

και το 1986 θα δημοπρατηθεί το έργο.
δημοπρατηθεί

κατασκευή

αγωγού και

κάλυψη περιφερειακής τάφρου που θα συμβάλει στη δημιουρ
γία τοπικής

σύνδεσης της

παλιάς εισόδου

230

με το Νοσοκο-

μείο.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
1.

Έργο οδοποιίας.

2.

Ανήκει στην Ήπειρο.

3.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1 δισ. 585 εκατ.

Α.

Για το 1985 υπάρχει πίστωση 392 εκατ.

5.

Δημόσιες Επενδύσεις.

6.

Πιστεύεται ότι θα ολοκληρωθεί τέλος 1986 με αρχές 1987.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

1. και 2. Το έργο της παράκαμψης εντάσσεται στο έργο "βελτιώ
σεις εθνικών οδών" Ιωάννινα-Αντίρριο, πρώτη φάση. Η πα
ράκαμψη αποτελείται από δυο τμήματα: α) Το ανατολικό που
ουσιαστικά είναι

παραλλαγή της

Ε.0.5 και

β) το δυτικό

που θα παρακάμπτει την πόλη ενώνοντας τις Ε.0.5 και 42.
3.

Η μελέτη παράκαμψης έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ., για το
έργο δεν είναι ακόμα γνωστό το
προϋπολογισμός
όλου του

1

εκατ.

για

άξονα (5) με πίστωση

κόστος. Στη

ΣΑΕ υπάρχει

τις βελτιώσεις κατά μήκος
100 εκατ.

για το 1985.

Υπολογίζεται ότι η κατασκευή της παράκαμψης θα είναι της
τάξης των 500 εκατ.
5.

Δημόσιες Επενδύσεις.

6.

Η κατασκευή της παράκαμψης θα αρχίσει το 1986, εκτός αν
υπάρξουν

τμήματα

(δημόσια, δημοτικά) χωρίς απαλλοτριώ

σεις, οπότε θα αρχίσει τέλος του 1985.
ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1.

Γέφυρα σταθερή, κινητή ή ενδεχομένως πλωτή, με
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σκοπό να

αποκαταστήσει την

οδική κύρια σύνδεση Αιτωλοακαρνανίας-

Ηπείρου.
2.

Δύο θέσεις είναι επικρατέστερες για τη ζεύξη, η
τικά έξω

από το

λιμάνι της

μια δυ

Πρέβεζας, η άλλη μέσα στον

Αμβρακικό, δίπλα στο λιμάνι.
3.

Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 8 εκατ.
Συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής 2 δισ. δρχ.

4.

Πίστωση για το 1985 60 εκατ.

5.

Δημόσιες Επενδύσεις ή και άλλος τρόπος.
ΣΑΕ 8471019
ΖΕΥΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "
ΣΑΜ 8271720

1.

Γέφυρα κινητή ή πλωτή με
Λευκάδας με

σκοπό

την

οδική

σύνδεση της

την Αιτωλοακαρνανία και την εξυπηρέτηση της

διέλευσης σκαφών. Το

έργο

περιλαμβάνει

και προσβάσεις

της γέφυρας.
2.

Επικρατούν δυο

θέσεις για ζεύξη. Η μια είναι στην υπάρ

χουσα θέση των F.B., πιθανόν προσωρινά, και η

άλλη στην

περιοχή των Αλυκών νότια της πόλης.
3.

Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 10 εκατ.
Συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής 300 εκατ.

4.

Πίστωση για κατασκευή το 1985 50 εκατ.
Πίστωση για μελέτη το 1985 7 εκατ.

5.

Δημόσιες Επενδύσεις.

6.

Η μελέτη

μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 1985 και η κα

τασκευή ενός τμήματος (ϊης γέφυρας σε προσωρινή θέση) να
αρχίσει και

να τελειώσει

:ο 1985. Το δεύτερο τμήμα (η

οδοποιία) να δημοπρατηθεί τέλος

ι ου 1985

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απαλλοτριώσεις.
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ή αρχές 1986,

Εκκρεμεί παρουσίαση

του έργου

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

για λήψη οριστικών αποφάσεων.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟΥ
Στη ΣΑΕ 077 έχουν περιληφθεί τα παρακάτω έργα:
1. Εκτελούμενα
Νέο δάπεδο στάθμευσης αεροσταθμου.
Το έργο αυτό έχει

χαρακτηριστεί, έργο

κοινού ενδιαφέρο

ντος ΥΠΑ και ΓΕΑ και εκτελείται από το ΓΕΑ.
Συνολικός προϋπολογισμός

160 εκατ.

Πληρωμές μέχρι 31-12-1985

22 εκατ.

Πίστωση 1985

30 εκατ.

2. Υπό μελέτη
Νέο κτίριο αεροσταθμου.
Προϋπολογισμός

100 εκατ.

Πίστωση 1985

5 εκατ.

Η μελέτη του έργου συντάσσεται από την ΥΠΑ.
3.8.2.

Εγγειοβελτιωτικά

1. Έργο αναρρύθμισης Αράχθου
Έργο εγγειοβελτιωτικό και υδροηλεκτρικό. Έχει σκοπό να
αναρρυθμίζει τις

εκροές του

να

οι

υδροδοτηθούν

φράγματος Πουρναριού, ώστε

πεδιάδες Άρτας (160.000 στρ.) και

Πέτα-Κομποτίου (40.000 στρ.).
Το έργο είναι επί του ποταμού Αράχθου και 2 χλμ. κατάντη
του λειτουργούντος ΥΗΣ Πουρναριού.
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Ο

συνολικός

προϋπολογισμός

είναι

της τάξης των 1.600

εκατ. δρχ.
Πίστωση 1985: 40 εκατ. δρχ.
Πόροι: από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η μελέτη και κατασκευή γίνεται από

τη ΔΕΗ. Υπολογίζεται

η μελέτη να τελειώσει το 1985, το δε όλο έργο το 1987.
Χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις.
Εγγειοβελτιωτικά έργα Πέτα - Κομποτίου
Αρδευτικά κλπ.

δίκτυα και αντιπλημμυρικά έργα σε έκταση

40.000 στρ.
Η περιοχή βρίσκεται Ν.Α. της πόλης Άρτας και εκτείνεται
μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο.
Η μελέτη

περατώθηκε και

στρ.) θα αρχίσει μέσα
αυτή έχει

η πρώτη φάση του έργου (10.000

στο Α'

εξάμηνο του

1985. Η φάση

προϋπολογισμό 700 εκατ. δρχ. (τιμές 1984). Το

όλο έργο έχει προϋπολογισμό 2,5 δισ.

δρχ. (μαζί

με τις

απαλλοτριώσεις ύψους 350 εκατ. δρχ.).
Η πίστωση

1985 είναι 120 εκατ. δρχ. Το έργο θα χρηματο

δοτηθεί και πέραν της πενταετίας (1987).
Χρηματοδότηση από τις Δημόσιες

Επενδύσεις. Άλλες πιθα

νές πηγές ETE, Μ0Π, Μνημόνιο κτλ.
Οριστική μελέτη έργου αναρρύθμισης του Αράχθου και βελτίω
σης δικτύων περιοχής Πέτα - Κομποτίου
Πρόκειται για τις μελέτες των έργων που έχουν
ναφερθεί. Η

μεν οριστική

ήδη προα

μελέτη του έργου αναρρύθμισης

εκπονείται από τη ΔΕΗ (περατούται εντός του 1985),

η δε

του Πέτα - Κομποτίου έχει ήδη εγκριθεί και το έργο είναι
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υπό δημοπράτηση.
4. Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας
Εκπονείται η προμελέτη των έργων που προβλέπεται να ολο
κληρωθεί

στο

Α'

εξάμηνο 1986. Μελετώνται τα αρδευτικά

και λοιπά δίκτυα σε έκταση 160.000 στρ. περίπου. Θα επα
κολουθήσουν

οριστικές

μελέτες

και τμηματική κατασκευή

(μετά το 1987).
Περιοχή έργου:

Κεντρική

πεδιάδα

Άρτας.

Η υδροδότηση

εξασφαλίζεται από το αναρρυθμιστικό έργο Αράχθου.
0 προϋπολογισμός

της προμελέτης είναι 85 εκατ. δρχ., με

πίστωση 1985 9 εκατ. δρχ.
5. Αρδευτικά Βόνιτσας - Μοναστηράκιου
Είναι έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.
Προβλέπεται η εκτέλεση έργων σε έκταση ΙΑ.000 στρ.
Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στα Ακαρνανικά

Ό ρ η και τον

Αμβρακικό Κόλπο.
Προϋπολογισμός κατασκευής:

730 εκατ.

δρχ. Το έργο προ

βλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 1987.
Πίστωση 1985 200 εκατ. δρχ.
6. Αρδευτικό έργο Ξηρομέρου
Το έργο προβλέπει την κατασκευή ταμιευτήρα

στην Κατούνα

(30X106 μ3) yta την άρδευση 36.000 στρ. στο Ξηρόμερο.
Η περιοχή

ανήκει στον

Νομό Αιτωλοακαρνανίας στα δυτικά

της λεκάνης απορροής του Αχελώου.
Η μελέτη με προϋπολογισμό
εκπονηθεί

το

1985

26 εκατ.

(πίστωση
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1985:

δρχ. προβλέπεται να
10 εκατ. δρχ.) και

1986, ενώ η κατασκευή του έργου (ταμιευτήρας + έργα προ
σαγωγής

+

αρδευτικά

δίκτυα) προβλέπεται να αρχίσει το

1987. Προϋπολογισμός έργων: 1 δισ. δρχ.
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Επιμέλεια έκδοσης:
Μακέτα εξωφύλλου:

Ελένη Σουλτανάκη

Μιχάλης Ιερωνυμίδης
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