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3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
 
3.5.1 Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα 
α) Προστατευόµενες περιοχές σε ∆ιεθνές και Περιφερειακό επίπεδο 
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι εξής µορφές προστασίας: Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας Ramsar1, 
Περιοχές Σύµβασης Βαρκελώνης2, Βιογενετικά Αποθέµατα3, Αποθέµατα Βιόσφαιρας4, Μνηµεία Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς5, Περιοχές µε Ευρωδίπλωµα6. 
Από τις ως άνω προστατευόµενες περιοχές στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας απαντώνται οι εξής 
µορφές προστασίας: περιοχές Ramsar , Μνηµεία Παγκόσµια Κληρονοµιάς, περιοχές Σύµβασης 
Βαρκελώνης και Βιογενετικά Αποθέµατα. Ειδικότερα:  
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας φιλοξενεί 3 υγροτόπους ∆ιεθνούς Σηµασίας (περιοχές Ramsar) : τον 
Αµβρακικό κόλπο (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας), τους υγροτόπους 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού (Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας) και την λιµνοθάλασσα Κοτυχίου 
(Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας).  
 
Πίνακας 3.5.1.α-1: Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (περιοχές Ramsar) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Ονοµασία περιοχής Ramsar 7 Συνοπτική περιγραφή8 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

- Έκταση: 23.649 ha 
- Ηµ/νία καταχώρισης: 21.08.1975 
- Υψόµετρο: 0 m – 250 m. 
- Άλλα στοιχεία: Στις 04.07.1990 η εν λόγω 

περιοχή Ramsar εισήχθη στον Κατάλογο του 
Μοντρέ9.   

Η περιοχή Ραµσάρ έχει έκταση 236.490 στρ. και 
περιλαµβάνει τρεις µεγάλες λιµνοθάλασσες 
(Τσουκαλιό, Ροδιά και Λογαρού), τον βάλτο της 
Ροδιάς, εκτεταµένους αλµυρόβαλτους (∆έλτα 
Αράχθου) και πληµµυριζόµενες εκτάσεις στον 
Λούρο. Ο Υγρότοπος Ραµσάρ ανήκει σε 
µεγαλύτερη υγροτοπική περιοχή.  

                                                 
1 Η Σύµβαση Ραµσάρ επικυρώθηκε µε το Ν∆ 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/20.11.1974) «Περί κυρώσεως της Σύµβασης 
Ραµσάρ» και οι τροποποιήσεις της µε τον Ν.1751/88 (ΦΕΚ 26/Α/09.02.1988) «Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού 
της Σύµβασης Ραµσάρ 1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων» και 
τον Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/31.05.1991) «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης Ραµσάρ (1971) για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων». Η Ελλάδα χαρακτήρισε 10 υγροτόπους ως ∆ιεθνούς 
Σηµασίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση (περιοχές Ramsar) (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής 
Αλλαγής, 2012).  
2 Η Σύµβαση της Βαρκελώνης µε τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 855/78 
(ΦΕΚ235/Α/23.12.1978) και τον Ν. 1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/18.07.1986). Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο «Περί των ειδικά 
προστατευόµενων περιοχών της Μεσογείου» τα συµβαλλόµενα Κράτη Μέρη της Σύµβασης δεσµεύονται να λάβουν όλα 
τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των σηµαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, 
των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μεσογείου. Σε εφαρµογή του Πρωτοκόλλου 
«Περί των ειδικά προστατευόµενων περιοχών της Μεσογείου» έχουν χαρακτηριστεί 9 περιοχές ως Ειδικά 
Προστατευόµενες Περιοχές µε συνολική έκταση 260.176 εκτάρια. Σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα όρια η συνολική 
έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τµήµα τους 
καταλαµβάνει έκταση ίση µε 214.790 εκτάρια. (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 
2012). 
3 Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Βιογενετικών Αποθεµάτων ιδρύθηκε το 1976 από το Συµβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη 
διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης. Ως Βιογενετικά 
Αποθέµατα έχουν χαρακτηριστεί 16 περιοχές στην χώρα µας, µε συνολική έκταση 22.261 εκτάρια. Σύµφωνα µε τα 
ψηφιοποιηµένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,16% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το 
θαλάσσιο τµήµα τους καταλαµβάνει έκταση ίση µε 4.434 εκτάρια. (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής, 2012). 
4 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχουν ενταχθεί στα «Αποθέµατα Βιόσφαιρας» 
(Biosphere reserves) 2 περιοχές της χώρας µας, ο Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου (πυρήνας έκτασης 3.988 εκταρίων) και ο 
Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς (πυρήνας έκτασης 4.850 εκταρίων). (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής, 2012). 
5 Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των µνηµείων και χώρων 
παγκόσµιας κληρονοµιάς. Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειµένου 
αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του µέλλοντος. Στο διεθνή κατάλογο της UNESCO έχουν συµπεριληφθεί ως τώρα 17 
µνηµεία και χώροι, καθώς πληρούν τα προκαθορισµένα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν εξέχουσας σηµασίας σε 
παγκόσµιο επίπεδο, από ιστορική, καλλιτεχνική, επιστηµονική, αισθητική, εθνολογική ή ανθρωπολογική άποψη. (Πηγή: 
Υπουργείο Πολιτισµού, http://odysseus.culture.gr /h/2/gh21.html, 2012). 
6 Το Ευρωδίπλωµα είναι ένας θεσµός του Συµβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε το 1965, υιοθετήθηκε επίσηµα το 
1973, και οι αναθεωρηµένοι κανονισµοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωµα απονέµεται σε 
περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται 
κατάλληλα. Σε περίπτωση υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι δυνατή η άρση του Ευρωδιπλώµατος. (Πηγή: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2012). 
7 Πηγή: http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx 
8 Πηγή: WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία & Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, 2009, 
Ελληνικοί Υγρότοποι Ραµσάρ: Αξιολόγηση Προστασίας και ∆ιαχείρισης, Αθήνα. 
9 Στον Κατάλογο του Μοντρέ εντάσσονται εκείνοι οι υγρότοποι Ραµσάρ, των οποίων οι αλλαγές στην οικολογική 
κατάσταση συνέβησαν, συµβαίνουν ή πρόκειται πιθανά να συµβούν και κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικές. Η εξαίρεση 
ενός υγροτόπου από τον κατάλογο Μοντρέ γίνεται όταν κρίνεται ότι η κατάστασή του έχει βελτιωθεί. 
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ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
- Έκταση: 33.687 ha 
- Ηµ/νία καταχώρισης: 21.08.1975 
- Υψόµετρο: 0 m – 450 m. 
- Άλλα στοιχεία: Στις 04.07.1990 η εν λόγω 

περιοχή Ramsar εισήχθη στον Κατάλογο του 
Μοντρέ. 

Η περιοχή Ραµσάρ έχει έκταση 336.870 στρ. 
Αποτελεί υγροτοπικό σύµπλεγµα µε 
λιµνοθάλασσες, αλυκές, εκτεταµένους 
αλµυρόβαλτους, έλη γλυκού νερού, αµµώδεις 
όχθες και υπόλειµµα αλουβιακού δάσους.  

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ – ∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
- Έκταση: 6.302 ha 
- Ηµ/νία καταχώρισης: 21.08.1975 
- Υψόµετρο: 0 m – 200 m. 
- Άλλα στοιχεία: Στις 04.07.1990 η εν λόγω 

περιοχή Ramsar εισήχθη στον Κατάλογο του 
Μοντρέ. 

Η περιοχή Ραµσάρ έχει έκταση 63.020 στρ. Ο 
υγρότοπος επικοινωνεί µε το Ιόνιο πέλαγος 
διαµέσου µικρού ανοίγµατος (~8 µ). Η έκταση της 
λιµνοθάλασσας παρουσιάζει µεγάλες εποχικές 
διακυµάνσεις (7.100-8.500 στρέµµατα), ανάλογα 
και µε τον αριθµό των ετήσιων 
κατακρηµνισµάτων.  

 
Επιπλέον, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας χωροθετούνται 2 από τα 17 Μνηµεία Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της χώρας: η Ολυµπία και ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. Συνοπτικά στοιχεία 
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.1.α-2: Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς Συνοπτική περιγραφή 
ΟΛΥΜΠΙΑ (1989) Πρόκειται για το πιο δοξασµένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, 

που ήταν αφιερωµένο στον πατέρα των θεών, τον ∆ία. 
Απλώνεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του κατάφυτου 
Κρονίου λόφου, µεταξύ των ποταµών Αλφειού και Κλαδέου, 
που ενώνονται σε αυτή την περιοχή. Παρά την αποµονωµένη 
θέση της κοντά στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, η 
Ολυµπία καθιερώθηκε στο πανελλήνιο ως το σηµαντικότερο 
θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο. Στην Ολυµπία γεννήθηκαν 
οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι 
Ολυµπιακοί, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιµήν 
του ∆ία, ένας θεσµός µε πανελλήνια ακτινοβολία και λάµψη 
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.  

ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (1986) Πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους και 
επιβλητικότερους ναούς της αρχαιότητας, αφιερωµένο στον 
Επικούριο Απόλλωνα. Χαρακτηρίζεται από πλήθος 
πρωτοτυπιών τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική 
του διαρρύθµιση, που τον καθιστούν µοναδικό µνηµείο στην 
ιστορία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η ανέγερσή 
του τοποθετείται στο 420-400 π.Χ. και αρχιτέκτονάς του 
θεωρείται ο Ικτίνος. Ο ναός που βλέπει σήµερα ο επισκέπτης 
δεν είναι ο αρχαιότερος που κτίσθηκε στο χώρο. Ο πρώτος 
ναός του Απόλλωνα οικοδοµήθηκε γύρω στα τέλη του 7ου αι. 
π.Χ., πιθανότατα στην ίδια θέση. Ακολούθησαν µία ή δύο 
οικοδοµικές φάσεις του, γύρω στο 600 και γύρω στο 500 
π.Χ., αντίστοιχα, από τις οποίες σώζονται πολυάριθµα 
αρχιτεκτονικά µέλη, όπως το κεντρικό δισκοειδές πήλινο 
ακρωτήριο µε την πλούσια πολύχρωµη γραπτή διακόσµηση, 
κεραµίδια και πήλινα ακροκέραµα. 

 
Από τις περιοχές που ανήκουν στην Σύµβαση Βαρκελώνης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
απαντάται µόνο µία: οι Υγρότοποι Αµβρακικού, συνολικής έκτασης 25.000 ha.  
 
Όσον αφορά στα Βιογενετικά Αποθέµατα, το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει κηρύξει ως Βιογενετικό 
Απόθεµα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µόνο το Φυσικό Μνηµείο ∆άσους Λεσινίου. Η εν λόγω 
περιοχή καταλαµβάνει συνολική έκταση ~46 ha. Συνοπτική περιγραφή παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.1.α-3: Βιογενετικά Αποθέµατα στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 
Ονοµασία περιοχής Βιογενετικού Αποθέµατος Συνοπτική περιγραφή 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ∆ΑΣΟΥΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ Πρόκειται για υδροχαρές δάσος µε κύριο 

δασοπονικό είδος τον φράξο, αλλά και είδη 
όπως η φτελιά, ιτιά, δάφνη, κτλ. που 
συγκεντρώνει ενδιαφέρουσα χλωρίδα και 
πανίδα. Είναι χαρακτηριστικός βιότοπος µε 
οικολογική και αισθητική αξία. Βρίσκεται κοντά 
στο χωριό Λεσίνι, στον δρόµο Μεσολόγγι - 
Αστακός.  

 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε παραπάνω αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι παραπάνω 
µορφές προστασίας που εντοπίζονται στον Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (περιοχές Ramsar, περιοχές 
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Σύµβασης Βαρκελώνης και Βιογενετικά Αποθέµατα) προϋπήρχαν της θεσµοθέτησης του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε.  
Χαρακτηριστικό είναι ωστόσο ότι, στο ΠΠΧΣΑΑ ∆υτικής Ελλάδας γίνεται συχνά πυκνά λόγος για τους 
υγροτόπους Ramsar της ∆υτικής Ελλάδας, αλλά καµία αναφορά για τις περιοχές της Σύµβασης Βαρκελώνης 
και τα Βιογενετικά Αποθέµατα στην Ελλάδα. 
  
β) Προστατευόµενες περιοχές σε Κοινοτικό επίπεδο 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ως επί το πλείστον οι προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura 
2000. Το ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 
φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται 
από δύο κατηγορίες περιοχών:  
� τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την oρνιθοπανίδα, όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (όπως κωδικοποιήθηκε από 
την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, µετά το χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη Μέλη, 
εντάχθηκαν αυτόµατα στο ∆ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.  

� τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην 
Οδηγία 92/43/ΕΚ. Αντίθετα µε την αυτόµατη ένταξη των Ζωνών Ειδικής Προστασίας στο ∆ίκτυο Natura 
2000, για τους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας έπρεπε να πραγµατοποιηθεί επιστηµονική αξιολόγηση και 
διαπραγµάτευση µεταξύ των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον προσδιορισµό των 
Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας λήφθηκαν υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ 
της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ αυτής. Μετά την οριστικοποίηση του 
καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες 
∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» (Special Areas of Conservation - SAC) το αργότερο µέσα σε µια εξαετία και να 
καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖ∆ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 
4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

Για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, οι κατάλογοι των προτεινόµενων τόπων κοινοτικής σηµασίας10 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µεταξύ Ιανουαρίου 
2003 και Μαρτίου 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, από τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 
Σύµφωνα µε τον κατάλογο του 2006 στην Π∆Ε καταγράφησαν 24 Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (Οδηγία 
92/43/ΕΚ), ενώ µέχρι εκείνη την περίοδο ήταν χαρακτηρισµένες 8 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την 
ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). Λεπτοµέρειες 
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 
Πίνακας 3.5.1.β-1: Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (Οδηγία 92/43/ΕΚ) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 
σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε την έγκριση του καταλόγου των τόπων 
κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2006) 3261] 
(2006/613/ΕΚ) 

Ενότητα Κωδικός 
ΤΚΣ Ονοµασία ΤΚΣ 

GR2310001 
«∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ, ΝΗΣΟΣ 
ΠΕΤΑΛΑΣ» 

GR2310004 «ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ» 
GR2310005 «ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ» 
GR2310006 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ & ΣΑΛΤΙΝΗ» 
GR2310007 «ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ» 
GR2310008 «ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ» 
GR2310009 «ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α & ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ» 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

GR2310010 «ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 

GR2320001 «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ» 

GR2320002 «ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ». 
GR2320003 «ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» 
GR2320004 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» 
GR2320005 «ΟΡΗ ΜΑΡΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» 
GR2320006 «ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ» 
GR2320007 «ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ» 
GR2320008 «ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» 

ΑΧΑΪΑ 

GR2320009 «ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ» 

                                                 
10 Πηγή: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε την έγκριση, σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα 
υπό τον αριθµό Ε(2006) 3261] (2006/613/ΕΚ). 
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Ενότητα Κωδικός 
ΤΚΣ Ονοµασία ΤΚΣ 

GR2330002 «ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ» 
GR2330003 «ΕΚΒΟΛΕΣ (∆ΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ» 
GR2330004 «ΟΛΥΜΠΙΑ» 

GR2330005 «ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ» 

GR2330006 «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ» 

GR2330007 «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ 
ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ» 

ΗΛΕΙΑ 

GR2330008 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. 
ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» 

 
Πίνακας 3.5.1.β-2: Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως 
κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Ενότητα Κωδικός ΖΕΠ Ονοµασία ΖΕΠ 
GR2310011 «ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ)» 
GR2310013 «ΛIΜΝΗ ΛYΣIΜΑΧΕIΑ» 
GR2310014 «ΛIΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡIΑ» 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

GR2310015 

«∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ-
ΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑ∆ΕΣ, 
ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ∆YΤIΚΟΣ ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ 
ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ» 

GR2320006 «ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ» 
ΑΧΑΪΑ 

GR2320010 «ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» 
GR2330002 «ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ» 

ΗΛΕΙΑ 
GR2330009 «ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» 

 
Σύµφωνα µε τους υπόλοιπους πέντε ενηµερωµένους καταλόγους11 που δηµοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την περίοδο 2008-2012 στην Π∆Ε παρέµειναν 24 Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (Οδηγία 92/43/ΕΚ). 
Ο αριθµός των ΖΕΠ στην Π∆Ε παρέµεινε ο ίδιος (8 ΖΕΠ) έως το 2010. Το 2010 όµως αυξήθηκε και ανήλθε 
στις 12. Οι επιπρόσθετες 4 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά αφορούσαν στην ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 
(GR2310016), στους ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ (GR2320011), στο 
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (GR2320012) και στο ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (GR2320013). 
 
Η αύξηση των ΖΕΠ έγινε στο πλαίσιο καταδικαστικής απόφασης του ∆ικαστηρίου ΕΚ (∆ΕΚ), σύµφωνα µε το 
οποίο η χώρα µας, κατατάσσοντας σε ΖΕΠ εδάφη των οποίων ο αριθµός και η συνολική επιφάνεια 
υπολείπονται σαφώς του αριθµού και της συνολικής επιφανείας των εδαφών που πληρούν τις προϋποθέσεις 
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και µη καθορίζοντας επαρκείς ΖΕΠ για την προστασία συγκεκριµένων 
ειδών πτηνών, παρέβη τις υποχρεώσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Στην ουσία δηλαδή το 
δικαστήριο απεφάνθη ότι ο κατάλογος των ΖΕΠ της Ελλάδας υπολείπεται σηµαντικά αυτού των Σηµαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) που συνέταξε το BirdLife International σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) το 2000 (Κατάλογος ΙΒΑ - 2000). 
 
Για την κάλυψη των απαιτήσεων του ∆ΕΚ, το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε προκήρυξε τον Αύγουστο 2007 µελέτη µε 
τίτλο: «Πρόγραµµα επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών 
προτεραιότητας», µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αντικείµενο της 
µελέτης ήταν η επικαιροποίηση των ορνιθολογικών και οικολογικών δεδοµένων για 69 περιοχές (45 
Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά οι οποίες δεν καλύπτονταν καθόλου από ΖΕΠ και 25 Σηµαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά των οποίων η κάλυψη από ΖΕΠ ήταν εµφανώς ανεπαρκής), η αξιολόγησή τους ως 
προς τη δυνατότητα χαρακτηρισµού τους ως ΖΕΠ, η Σύνταξη Τυποποιηµένων Εντύπων ∆εδοµένων (Τ∆∆) 

                                                 
11 2008/335/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008 , βάσει της οποίας εγκρίνεται, σύµφωνα µε την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, πρώτος ενηµερωµένος κατάλογος των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή 
βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2008) 1148],  2009/95/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 
12ης ∆εκεµβρίου 2008 , σχετικά µε την έγκριση δεύτερου ενηµερωµένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για 
τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθµό Ε(2008) 8049], 2010/45/: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2009 , σχετικά µε την έγκριση τρίτου 
ενηµερωµένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη Μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ εφαρµογή 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2009) 10406], 2011/85/ΕΕ: Απόφαση της 
Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2011 , σχετικά µε την έγκριση του τέταρτου ενηµερωµένου καταλόγου τόπων κοινοτικής 
σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2010) 9676], 2012/9/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεµβρίου 
2011 , για την έγκριση πέµπτου ενηµερωµένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή 
βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2011) 8172]. 
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της βάσης του ∆ικτύου Natura 2000 και χαρτών µε τα όρια, η αναγνώριση των παραγόντων οι οποίοι 
ενδεχόµενα εµφανίζουν άµεσα ή έµµεσα αρνητικές επιπτώσεις στα είδη προτεραιότητας για κάθε περιοχή και 
η σύνταξη σχεδίου δράσης για την άρση των επιπτώσεων στις περιοχές για τις οποίες τεκµηριώνεται η 
ένταξη τους στις ΖΕΠ.  
 
Όλες οι προτεινόµενες από τη µελέτη περιοχές (πλην του Αγίου Όρους) απεστάλησαν ως ΖΕΠ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2010.  
 
Συµπληρωµατικά µε την παραπάνω καταδικαστική απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε επίσης και τον Σεπτέµβριο 2008 (από το ∆ΕΚ) για το ότι 
δεν είχε λάβει µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των ΖΕΠ. Η χώρα για να αντεπεξέλθει στη 
συγκεκριµένη καταδίκη, χρηµατοδότησε την εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό µέτρων προστασίας 
«οριζόντιου τύπου» στις ΖΕΠ µε τίτλο: «Προσδιορισµός συµβατών δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα είδη 
χαρακτηρισµού των υφιστάµενων Ζωνών Ειδικής Προστασίας». Η µελέτη παραλήφθηκε τον Σεπτέµβριο 
2009 στο πλαίσιο της οποίας δηµοσιεύτηκε η υπ. αριθµ. 8353/276/2012 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) 
τροποποίηση και συµπλήρωση της 37338/1807/2010 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409 όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ», µε την οποία 
καθορίζονται και θεσπίζονται οριζόντια µέτρα, όροι και διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των ενδιαιτηµάτων τους στις ΖΕΠ (διατήρηση σε 
ικανοποιητικό βαθµό των κρίσιµων ενδιαιτηµάτων, αποφυγή οχλήσεων, διασφάλιση συµβατότητας των 
αναπτυξιακών έργων µε διατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας κ.ά.). 
 
Ο Κατάλογος των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δηµοσιεύθηκε στην ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 
1495/Β/ 06.09.2010) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων / ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ‘‘Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών’’, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ» ως παράρτηµα στη νέα ενσωµάτωση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
(η οποία κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). Ο αντίστοιχος κατάλογος των Ειδικών Ζωνών 
∆ιατήρησης δηµοσιεύτηκε στον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις». 
 
Κατόπιν συνολικά των παραπάνω, σήµερα (2012), στην Π∆Ε απαντώνται 24 Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης 
(ΕΖ∆) (Οδηγία 92/43/ΕΚ) και 12 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες. 
 
Πίνακας 3.5.1.β-3: Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΚ) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Ενότητα Κωδικός Κατηγορία Ονοµασία Τόπου Έκταση 
(ha) 

GR2310001 ΕΖ∆ 

∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ 
ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ, ΝΗΣΟΣ 
ΠΕΤΑΛΑΣ 

35.509,89 

GR2310004 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 18.542,03 

GR2310005 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ 1.443,3 

GR2310006 ΕΖ∆ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ & ΣΑΛΤΙΝΗ 3.122,62 

GR2310007 ΕΖ∆ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 2.204,75 

GR2310008 ΕΖ∆ ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ 1.258,49 

GR2310009 ΕΖ∆ 
ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α & ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 

14.279,8 

Α
ΙΤ
Ω
Λ
Ο
Α
Κ
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Ρ
Ν
Α
Ν
ΙΑ

 

GR2310010 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΕΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 13.331,28 

GR2320001 ΕΖ∆ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ∆ΑΣΟΣ 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, 
ΑΡΑΞΟΣ 

3.533,89 

GR2320002 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ 17.493,03 

GR2320003 ΕΖ∆ ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 2.176,31 

GR2320004 ΕΖ∆ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2.386,08 

GR2320005 ΕΖ∆ ΟΡΗ ΜΑΡΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 6.042,57 

GR2320006 ΕΖ∆- ΖΕΠ ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 31,98 

Α
Χ
Α
ΪΑ

 

GR2320007 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 12.219,51 
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Ενότητα Κωδικός Κατηγορία Ονοµασία Τόπου Έκταση 
(ha) 

GR2320008 ΕΖ∆ ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 19.332,14  

GR2320009 ΕΖ∆ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ 308,02 

GR2330002 ΕΖ∆- ΖΕΠ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9.741,96 

GR2330003 ΕΖ∆ ΕΚΒΟΛΕΣ (∆ΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ 903,81 

GR2330004 ΕΖ∆ ΟΛΥΜΠΙΑ 314,83 

GR2330005 ΕΖ∆ 
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, 
ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, 
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ 

3.274,18 

GR2330006 ΕΖ∆ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ 1.314,63 

GR2330007 ΕΖ∆ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. 
ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ 13.166,35 

Η
Λ
Ε
ΙΑ

 

GR2330008 ΕΖ∆ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

11.042,19 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  ΕΖ∆: Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 
 
Πίνακας 3.5.1.β-4: Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως 
κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Ενότητα Κωδικός Κατηγορία Ονοµασία Τόπου Έκταση 
(ha) 

GR2310011 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ) 5.096,43 

GR2310013 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΛYΣIΜΑΧΕIΑ 2.274,63 

GR2310014 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡIΑ 3.272,7 

GR2310015 ΖΕΠ 

∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ-ΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI 
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑ∆ΕΣ, 
ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ∆YΤIΚΟΣ 
ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ 

44.185,62 

Α
ΙΤ
Ω
Λ
Ο
Α
Κ
Α
Ρ
Ν
Α
Ν
ΙΑ

 

GR2310016 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 1.904,43 

GR2320006 ΕΖ∆- ΖΕΠ ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 31,98 

GR2320010 ΖΕΠ ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 15.705,36 

GR2320011 ΖΕΠ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 6.566,21 

GR2320012 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 38.983,48 

Α
Χ
Α
ΪΑ

 

GR2320013 ΖΕΠ 
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

32.169,19 

GR2330002 ΕΖ∆- ΖΕΠ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9.741,96 

Η
Λ
Ε
ΙΑ

 

GR2330009 ΖΕΠ ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2.337,83 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας, ΕΖ∆: Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης. 
 
Για το σύνολο των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 εκδόθηκαν τα έτη 2000, 2001 και 2007 τα εξής βασικά 
επεξηγηµατικά κείµενα: 
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000. «∆ιαχείριση των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 – Οι διατάξεις του 

άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήµατα»12.  
2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001. «Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 

sites» (δεν έχει µεταφραστεί στα ελληνικά)13. 
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007. «Guidance document on article 6(4) of the habitats directive 92/43/EEC: 

clarification of the concepts of alternative solutions, imperative reasons for overriding public interest, 
compensatory measures, overall coherence, opinion of the Commision»)(δεν έχει µεταφραστεί στα 
ελληνικά)14. 

 
Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τα έτη 2010 και 2011 τα εξής 
έγγραφα κατευθύνσεων: 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_el.pdf 
13 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
14 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf 
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1. European Commission, 2010. Guidance Document – Wind energy developments and Natura 2000 (δεν 
έχει µεταφραστεί στα ελληνικά)15. 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011. Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την εφαρµογή των ενωσιακών 
οδηγιών για τη φύση σε εκβολές ποταµών και παράκτιες ζώνες, µε ιδιαίτερη προσοχή σε λιµενικά έργα 
και βυθοκορήσεις16. 

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 200017. 
 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως την παρούσα χρονική περίοδο (2012) έχουν δηµοσιευτεί 2 πολύ 
βασικές προκηρύξεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την 
Κτηµατολόγιο Α.Ε. που αφορούν στις προστατευόµενες  στις προστατευόµενες περιοχές του 
∆ικτύου Natura 2000 . Συγκεκριµένα: 
� Κτηµατολόγιο Α.Ε., 2012. Ανάπτυξη Υποδοµής Χωρικών ∆εδοµένων Μεγάλης Κλίµακας (1:5.000) για τις 

Χερσαίες Προστατευόµενες Περιοχές του ∆ικτύου «Natura 2000». 
� ΥΠΕΚΑ, 2012. Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην 

Ελλάδα18. 
 
γ) Προστατευόµενες περιοχές σε Εθνικό επίπεδο 
Σε ό,τι αφορά την εθνική νοµοθεσία, η κήρυξη των προστατευόµενων περιοχών στις διάφορες κατηγορίες 
προστασίας βασίστηκε, έως το 1986, σε διατάξεις κυρίως του ∆ασικού Κώδικα. Με τον νόµο – πλαίσιο για το 
περιβάλλον (Ν. 1650/86, ΦΕΚ 160/Α/ 16.10.1986), ορίζονται πέντε κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών: 
οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, οι περιοχές προστασίας της φύσης, τα εθνικά πάρκα, οι 
προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί/ προστατευόµενα τοπία/ στοιχεία του τοπίου, και οι περιοχές 
οικοανάπτυξης.  
 
Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόµενων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (Ν. 1650/86), 
προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Οι µελέτες αυτές απογράφουν τις 
φυσικές, κοινωνικές, οικονοµικές και άλλες παραµέτρους της εκάστοτε περιοχής µελέτης και προτείνουν 
Σχέδια Νοµοθετηµάτων (Π/∆-γµα ή ΚΥΑ) κήρυξής τους ως προστατευόµενες -µε την αναγκαία ζωνοποίηση- 
καθώς και τους γενικούς όρους και περιορισµούς, όσον αφορά στις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες, 
µε γνώµονα τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών µε σηµαντική παρουσία στην 
περιοχή. Τα τµήµατα των προστατευόµενων περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική αξία αποτελούν συνήθως 
κεντρικό τµήµα µιας περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά ζώνες. 
 
Από τις πέντε κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
εντοπίζεται µόνο µια: τα Εθνικά Πάρκα. Η ∆υτική Ελλάδα φιλοξενεί τέσσερα σηµαντικά Εθνικά Πάρκα της 
χώρας: το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού, το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού, το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και το Εθνικό Πάρκο Χελµού – 
Βουραϊκού.  
 
Τα εν λόγω Εθνικά Πάρκα θεσµοθετήθηκαν µετά την δηµοσίευση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας που πραγµατοποιήθηκε το 2003 
µε το ΦΕΚ 1470/Β/09.10.2003. Οι ΚΥΑ θεσµικής κατοχύρωσης των εν λόγω προστατευόµενων περιοχών 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.1.γ-1: Εθνικά Πάρκα στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας 

Εθνικά Πάρκα ΚΥΑ χαρακτηρισµού  
της  περιοχής 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού KYA 11989/200819  
(ΦΕΚ 123/∆/21.03.2008) 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf 
16 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EL.pdf 
17 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_el.pdf 
18 Για τις περιοχές εκτός ευθύνης των Φορέων ∆ιαχείρισης, το ΥΠΕΚΑ προκήρυξε τις ακόλουθες εννέα µελέτες, οι οποίες 
βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης.: Μελέτη 1: «Οριζόντιος Τεχνικός και Επιστηµονικός 
συντονισµός των µελετών Εποπτείας και Συνθετική Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων». Μελέτη 2: «Εποπτεία και 
Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». Μελέτη 3: 
«Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». 
Μελέτη 4: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα». Μελέτη 5: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών αµφιβίων / ερπετών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». Μελέτη 6: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». Μελέτη 7: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών 
θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». Μελέτη 8: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης 
θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». Μελέτη 9: «Εποπτεία και Αξιολόγηση 
της Κατάστασης ∆ιατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα». 
19 «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και 
καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών». 
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Εθνικά Πάρκα ΚΥΑ χαρακτηρισµού  
της  περιοχής 

Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού 

ΚΥΑ 22306/200620  
(ΦΕΚ 477/∆/31.05.2006) 
Σηµείωση: Το 2011 ο Φορέας ∆ιαχείρισης 
απέστειλε Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
για το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και 
εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και 
Νήσων Εχινάδων, προς την αρµόδια 
διεύθυνση νοµοθετικού και προς το τµήµα 
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ21. 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς ΚΥΑ 12365/200922  
(ΦΕΚ 159/∆/29.04.2009) 

Εθνικό Πάρκο Χελµού – Βουραϊκού ΚΥΑ 40390/200923  
(ΦΕΚ 446/∆/02.10.2009) 

 
Συνοπτικά στοιχεία για καθένα από τα τέσσερα Εθνικά Πάρκα παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού ιδρύθηκε µε την KYA 11989/2008 (ΦΕΚ 123/∆/ 21.03.2008) 
«Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού 
Πάρκου και τον καθορισµό χρήσεων, όρων και περιορισµών». Σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ ως «Εθνικό 
Πάρκο υγροτόπων Αµβρακικού» ορίζεται η χερσαία και θαλάσσια περιοχή του Αµβρακικού κόλπου που 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχή 
των ∆ήµων Πρέβεζας, Ζαλόγγου, Λούρου, Φιλιππιάδος (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), Αµβρακικού, 
Αράχθου, Αρταίων, Κοµποτίου και κοινότητας Κοµµένου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), Αµφιλοχίας, 
Ανακτορίου, Κεκροπίας (Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας). 
 
Σκοπός είναι η προστασία, διατήρηση, και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και 
πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τµήµατα της ευρύτερης περιοχής του Αµβρακικού 
κόλπου, που διακρίνονται για την µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική 
και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και 
των ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας που συντίθεται από αρκετά σηµαντικά είδη. 
 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ χαρακτηρισµού µέσα στην έκταση του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται οι Ζώνες Α, Α1 
και Β1, καθώς και η Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Ειδικότερα: 
α) Ζώνη µε στοιχείο Α. Περιλαµβάνει χερσαία και θαλάσσια τµήµατα καθώς επίσης οποιαδήποτε µόνιµη ή 
περιοδικά εµφανιζόµενη νησίδα εντός της παραπάνω θαλάσσιας περιοχής και χαρακτηρίζεται ως περιοχή 
προστασίας της φύσης. 
β) Ζώνη µε στοιχείο Α1. Περιλαµβάνει την περιοχή που περικλείεται από στικτή µπλε γραµµή στα σχετικά 
διαγράµµατα και χαρακτηρίζεται ως περιοχή ειδικής διαχείρισης υδάτων. 
γ) Ζώνη µε στοιχείο Β. Περιλαµβάνει τµήµατα περιοχών χερσαίων και θαλάσσιων που δεν περιλαµβάνονται 
στις ζώνες Α και Α1 και χαρακτηρίζονται ως περιοχές ειδικών ρυθµίσεων. 
δ) Ως Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου χαρακτηρίζεται χερσαία και θαλάσσια περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων. 
Τέλος, στο άρθρο 3 της KYA 11989/2008 (ΦΕΚ 123/∆/ 21.03.2008) αναλύονται οι χρήσεις, οι 
δραστηριότητες, τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη, ενώ γενικές 
διατάξεις αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της ιδίας ΚΥΑ. 
 
Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού 
Το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού ιδρύθηκε µε την KYA  22306/2006 (ΦΕΚ 
477/∆/31.05.2006) «Χαρακτηρισµός των λιµνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάµιων περιοχών του νοτίου 

                                                 
20 «Χαρακτηρισµός των λιµνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάµιων περιοχών του νοτίου τµήµατος του Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συµπλέγµατος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νοµού Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο 
µε την ονοµασία ‘‘Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και 
Ευήνου και νήσων Εχινάδων’’». 
21 Πηγή: http://www.fdlmes.gr/17-catarticles/72-sxediopd.html . Το σχέδιο Π/∆-γµατος διαµορφώθηκε κατά βάση από το 
προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου µε αξιοποίηση της 5χρονης εµπειρίας εφαρµογής των 
όρων και χρήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα ΚΥΑ και προτάσεων υπηρεσιών και τοπικών αρχών, φορέων 
και κατοίκων της περιοχής, οι οποίες καταγράφηκαν βάσει ερωτηµατολογίου που διακίνησε ο Φορέας ∆ιαχείρισης για το 
σκοπό αυτό. 
22 «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιµνοθάλασσας Κoτυχίου, του δάσους 
Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως ‘‘Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – 
Στροφιλιάς’’». 
23 «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελµού – Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου». 
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τµήµατος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συµπλέγµατος των Β. και Ν. Εχινάδων του 
Νοµού Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο µε την ονοµασία ‘‘Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου − 
Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων’’».  
 
Στο Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού εντάσσονται λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες και 
ποτάµιες περιοχές του νότιου τµήµατος της Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύµπλεγµα των Εχινάδων 
της ΠΕ Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, 
γεωµορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία. 
 
Το πάρκο περιλαµβάνει το εκτεταµένο σύµπλεγµα υγροτόπων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και 
των εκβολικών συστηµάτων των ποταµών Εύηνου και Αχελώου.  Στο σύµπλεγµα αυτό διακρίνονται ποτάµιες 
και παραποτάµιες περιοχές, λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι, αλµυρόβαλτοι, λασποτόπια, υδροχαρή δάση. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της υγροτοπικής περιοχής έχουν παίξει οι ποταµοί Εύηνος και 
Αχελώος που αποτελούν και τα φυσικά όριά της στα ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα. 
 
Η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι η µεγαλύτερη της χώρας και από τις µεγαλύτερες της 
Μεσογείου. 
 
Σήµερα µε βάση τη γεωµορφολογία της περιοχής, όπως προέκυψε από τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στο 
διάστηµα 1960-1995, αποτελείται από ένα σύστηµα 6 λιµνοθαλασσών που είναι σχετικά αποµονωµένες 
µεταξύ τους και παρουσιάζουν διαφορετικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα: Λιµνοθάλασσα 
Βορείου ∆ιαύλου Κλείσοβας, Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας, Κεντρική λιµνοθάλασσα (όπου στο µέτωπο της 
υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία: Τουρλίδα, Βασιλάδι, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος), Λιµνοθάλασσα Θολής, 
Λιµνοθάλασσα Παλαιοποτάµου και Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι Αιτωλικού). Η έκτασή τους φτάνει τα 
150.000 στρ., ενώ η ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου περιλαµβάνει παράκτια οικοσυστήµατα, βάλτους, 
αλυκοποιηµένες εκτάσεις και αποστραγγισµένες εκτάσεις που αποδόθηκαν στη γεωργία. 
 
Το χερσαίο τµήµα του Εθνικού Πάρκου περιλαµβάνει α) λόφους που διακρίνονται διάσπαρτοι στον 
υγρότοπο και οι περισσότεροι στο παρελθόν αποτελούσαν τµήµα των Εχινάδων νήσων που η 
προσχωµατική δράση του Αχελώου τους ενσωµάτωσε στην ξηρά, β) το όρος Βαράσοβα και τµήµα του 
όρους Αράκυνθος, γ) αµµοθίνες που δηµιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά των ποταµών και οριοθετούν τις 
λιµνοθάλασσες από την ανοιχτή θάλασσα, δ) το φαράγγι της Κλεισούρας που έχει ενταχθεί στις περιοχές 
«ιδιαιτέρου κάλλους», ε) το ∆άσος του Φράξου, χαρακτηρισµένο σαν «∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης», στ) 
καλλιεργούµενες εκτάσεις, ζ) το νησιωτικό σύµπλεγµα των Εχινάδων, που είναι άρρηκτα δεµένο µε το 
εκβολικό σύστηµα του Αχελώου. 
 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ χαρακτηρισµού µέσα στην έκταση του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται οι Ζώνες 
Απόλυτης Προστασίας (Α.Π.), οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.), οι Περιφερειακές Περιοχές και 
η Περιφερειακή Ζώνη. Ειδικότερα: 
� Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 1 (Α.Π.1) στη λιµνοθαλάσσια έκταση - Υγροτοπική Ζώνη. 
� Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 2 (Α.Π.2) στη χερσαία έκταση. 
� Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 3 (Α.Π.3) στην ποτάµια και παραποτάµια έκταση. 
� Ζώνες Απόλυτης προστασίας 4 (Α.Π.4) στην νησιωτική έκταση. 
� Ζώνες Προστασίας της Φύσης 1 (Π.Φ.1) στη λιµνοθαλάσσια έκταση - Υγροτοπική Ζώνη. 
� Ζώνες Προστασίας της Φύσης 2 (Π.Φ.2) στη χερσαία έκταση στην οποία εντάσσονται οι υποζώνες 
Π.Φ.2Α, Π.Φ.2Β, Π.Φ.2Γ, Π.Φ.2∆, Π.Φ.2 Ε, Π.Φ.2Ζ, Π.Φ.2Η, ΠΦ2Θ, ΠΦ2Ι, ΠΦ2Κ, ΠΦ2Λ, ΠΦ2Μ, ΠΦ2Ν. 
� Ζώνες Προστασίας της Φύσης 3 (Π.Φ.3) στην ποτάµια και παραποτάµια έκταση. 
� Ζώνες Προστασίας της Φύσης 4 (Π.Φ.4) στην νησιωτική έκταση. 
� Περιφερειακές Περιοχές: Ως Περιφερειακές Περιοχές Π.Π.1, Π.Π.2, Π.Π.3, Π.Π.4, Π.Π.5, Π.Π.6, Π.Π.7, 
χαρακτηρίζονται οι περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών 
Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων σύµφωνα µε το από 
24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/∆/1985) όπως ισχύει, των ∆ήµων Ι. Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, 
Χάλκειας, Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Στράτου, Αστακού, Θεστιέων, Νεάπολης, Πυλλήνης, 
Θέρµου, Ναυπάκτου, Μακρυνείας. 
� Περιφερειακή Ζώνη: Ως Περιφερειακή Ζώνη χαρακτηρίζεται η θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει τις 
Εχινάδες νήσους.  
Τέλος, στο άρθρο 3 της KYA  22306/2006 (ΦΕΚ 477/∆/31.05.2006) αναλύονται οι χρήσεις, οι 
δραστηριότητες, τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη προστασίας. 
 
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιά ιδρύθηκε µε την KYA 12365/2009 (ΦΕΚ 
159/∆/29.04.2009) «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιµνοθάλασσας 
Κoτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως ‘‘Εθνικό Πάρκο 
Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς’’». Σκοπός είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και 
του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία, υδάτινα και 
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θαλάσσια τµήµατα της περιοχής «λιµνοθάλασσας Κοτυχίου – δάσους Στροφιλιάς», που διακρίνονται για τη 
µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και 
πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριµένη περιοχή. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ χαρακτηρισµού µέσα στην 
έκταση του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται οι Ζώνες Α (Περιοχή Προστασίας της Φύσης), ΑΒ1, ΑΒ2, Α1 
και Β1, η Ζώνη Β (Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας), η Ζώνη ΒΑ (θεσµοθετηµένη λατοµική ζώνη στην 
περιοχή των Μαύρων Βουνών) και η Ζώνη Γ (Ευρύτερη Περιοχή). Τέλος, στο άρθρο 3 της KYA 
12365/2009 (ΦΕΚ 159/∆/29.04.2009) αναλύονται οι χρήσεις, οι δραστηριότητες, τα µέτρα, οι όροι και οι 
περιορισµοί προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη, ενώ γενικές διατάξεις αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της 
ιδίας ΚΥΑ. 
 
Εθνικό Πάρκο Χελµού – Βουραϊκού 
Το Εθνικό Πάρκο Χελµού – Βουραϊκού ιδρύθηκε µε την KYA 40390/2009 (ΦΕΚ 446/∆/02.10.2009) 
«Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελµού – Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου». 
Σκοπός είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και 
πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τµήµατα της περιοχής «ορεινός όγκος Χελµού – 
φαράγγι Βουραϊκού ποταµού», που διακρίνονται για την µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, 
επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και 
διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην συγκεκριµένη 
περιοχή. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ χαρακτηρισµού µέσα στην έκταση του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται 
Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Ειδικών Ρυθµίσεων και η Περιοχή Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου. Ειδικότερα: 
Ως περιοχές προστασίας της φύσης, εντός των ορίων του εθνικού πάρκου, χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες  
χερσαίες περιοχές που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 και κάτω των 
2000 κατοίκων των ∆ήµων Καλαβρύτων, Λευκασίου, ∆ιακοφτού, Ακράτας, Αιγείρας (Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας) και ∆ήµου Φενεού (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας):  
� Ζώνη Α1: Περιοχή προστασίας της φύσης Υψηλές Κορυφές του όρους Χελµός. 
� Ζώνη Α2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης ∆άσους Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων. 
� Ζώνη Α3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης Φαραγγιού Βουραϊκού ποταµού. 
 
Ως περιοχές ειδικών ρυθµίσεων, εντός των ορίων του εθνικού πάρκου, χαρακτηρίζονται οι παρακάτω 
χερσαίες και υδάτινες περιοχές που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 
και κάτω των 2000 κατοίκων των ∆ήµων Καλαβρύτων, Λευκασίου, ∆ιακοφτού, Ακράτας, Αιγείρας 
(Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας) και Φενεού (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας) 
� Ζώνη Β1: Περιοχή Προστασίας του Σπηλαίου Καστριών. 
� Ζώνη Β2: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Αροανίου. 
� Ζώνη Β3: Περιοχή Προστασίας της Λίµνης Τσιβλού. 
� Ζώνη Β4: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Λάδωνα. 
 
Η Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ) περιλαµβάνει την υπόλοιπη περιοχή που καταλαµβάνει το 
Εθνικό Πάρκο Χελµού – Βουραϊκού, εκτός από τις Ζώνες Α1, Α2 και Α3, (Περιοχές Προστασίας της Φύσης) 
καθώς και τις Ζώνες Β1, Β2, Β3 και Β4, (Περιοχές Ειδικών Ρυθµίσεων) όπως αυτές περιγράφονται 
παραπάνω. 
 
Τέλος, στο άρθρο 3 της KYA 40390/2009 (ΦΕΚ 446/∆/02.10.2009) αναλύονται οι χρήσεις, οι 
δραστηριότητες, τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη, ενώ γενικές 
διατάξεις αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της ιδίας ΚΥΑ. 
 
Αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό πως για την διοίκηση και διαχείριση των τεσσάρων παραπάνω Εθνικών 
Πάρκων που απαντώνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχουν συσταθεί και λειτουργούν 4 Φορείς 
∆ιαχείρισης

24 (βλ. αναλυτικά και επόµενο πίνακα): 
- Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
- Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού. 
- Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. 
- Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελµού - Βουραϊκού. 

 
 
 
 

                                                 
24 Οι λειτουργίες και αρµοδιότητες των Φορέων ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών είναι σηµαντικές και 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασµός 
& Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις». Λόγος ωστόσο για τους Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών 
γίνεται και στον πρόσφατο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 
στο Άρθρο 7 «∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών – τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του Ν.2742/1999».  
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Πίνακας 3.5.1.γ-2: Φορείς ∆ιαχείρισης (Ν.2742/1999, ΦΕΚ 207 Α’) στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας25 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ
ΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΥΑ /Π∆ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ* ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Φ∆ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ∆Σ ΤΟΥ Φ∆ 

Εθνικό Πάρκο 
Υγροτόπων 
Αµβρακικού 
 

KYA 11989/2008  
(ΦΕΚ 123/∆/21.03.2008) 
 

1. ΥΑ 27004/2005  
(ΦΕΚ 950/Β/11.07.2005) 
2. ΥΑ 27045/2005  
(ΦΕΚ 950/Β/11.07.2005) 
3. ΥΑ 27045/2005  
(ΦΕΚ 950/Β/11.07.2005) 
4. ΥΑ 27006/2005  
(ΦΕΚ 950/Β/11.07.2005) 

ΚΥΑ 125566/996/2003  
(ΦΕΚ 1419/Β/01.10.2003) 
Τροποποίηση: ΚΥΑ 
126866/3017/2003  
(ΦΕΚ 1072/Β/01.08.2003) 

ΥΑ 127381/3793/2003  
(ΦΕΚ 1419/Β/01.10.2003) 
ΥΑ 48602/2005  
(ΦΕΚ 1709/Β/06.12.2005) 
ΥΑ 12679/2008  
(ΦΕΚ 317/ΥΟ∆∆/24.07.2008) 
ΥΑ 4129/2009  
(ΦΕΚ 310/ΥΟ∆∆/20.07.2009) 

Εθνικό Πάρκο 
Λιµνοθάλασσας 
Μεσολογγίου 

ΚΥΑ 22306/2006  
(ΦΕΚ 477/∆/31.05.2006) 
 

1. ΥΑ 52890/2004  
(ΦΕΚ 1965/Β/31.12.2004) 
2. ΥΑ 18179/2005  
(ΦΕΚ 695/Β/24.05.2005) 
3. ΥΑ 40681/2005  
(ΦΕΚ 1442/Β/19.10.2005) 
4. ΥΑ 52893/2004  
(ΦΕΚ 1965/Β/31.12.2004) 

ΚΥΑ 125735/1282/2003  
(ΦΕΚ 473/Β/18.04.2003) 
 

ΥΑ 126432/2460/2003  
(ΦΕΚ 918/Β/04.07.2003) 
ΥΑ 20700/2006  
(ΦΕΚ 659/Β/25.05.2006) 
ΥΑ 6644/2008  
(ΦΕΚ 317/ΥΟ∆∆/24.07.2008) 
 

Εθνικό Πάρκο 
Υγροτόπων 
Κοτυχίου – 
Στροφυλιάς 

ΚΥΑ 12365/2009  
(ΦΕΚ 159/∆/29.04.2009) 
 

1. ΥΑ 52900/2004  
(ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004) 
2. ΥΑ 47421/2005  
(ΦΕΚ 1681/Β/01.12.2005) 
3. ΥΑ 52895/2004  
(ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004) 
4. ΥΑ 52897/2004  
(ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004) 

ΚΥΑ 125565/995/2003  
(ΦΕΚ 364/Β/28.03.2003) 
 

ΥΑ 126518/2574/2003  
(ΦΕΚ 907/Β/04.07.2003) 
Τροποποίηση: ΥΑ 
128269/5293/2004  
(ΦΕΚ 41/Β/16.01.2004) 
ΥΑ 23600/2006  
(ΦΕΚ 754/26.06.2006) 

Εθνικό Πάρκο 
Χελµού – 
Βουραϊκού 
 

ΚΥΑ 40390/2009  
(ΦΕΚ 446/∆/02.10.2009) 
 

1. ΥΑ 45716/2005  
(ΦΕΚ 1604/Β/21.11.2005) 
2. ΥΑ 45719/2005  
(ΦΕΚ 1604/Β/21.11.2005) 
3. ΥΑ 45720/2005  
(ΦΕΚ 1604/Β/21.11.2005) 
4. ΥΑ 45718/2005  
(ΦΕΚ 1604/Β/21.11.2005) 

ΚΥΑ 125207/393/2003  
(ΦΕΚ 140/Β/11.02.2003) 
Τροποποίηση: ΚΥΑ 
126866/3017/2003  

(ΦΕΚ 1072/Β/01.08.2003) 
 

ΥΑ 127651/4197/2003  
(ΦΕΚ 1538/Β/17.10.2003) 
ΥΑ 44748/2006  
(ΦΕΚ 76/15.11.2006) 
Τροποποίηση: ΥΑ 
41925/2007  
(ΦΕΚ 542/ΥΟ∆∆/18.12.2007) 
 

* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ : 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (∆Σ). 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 3: ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

 
ΥΟ∆∆ - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.  ΤΑΑΠΘ - Τεύχος Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων. 
 

Ένας σηµαντικός αριθµός Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του ∆ικτύου 
Natura 2000 αποτελούν αρµοδιότητα των Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του άρθρου 15 του 
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 209 Α’). Ειδικά για τους 4 Φορείς ∆ιαχείρισης των Εθνικών Πάρκων της ∆υτικής 
Ελλάδας, οι περιοχές ευθύνης είναι οι εξής: 

 
Πίνακας 3.5.1.γ-3: Περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης, Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) που εµπίπτουν στην ευθύνη των 4 Φορέων ∆ιαχείρισης της ∆υτικής Ελλάδας 

Φορέας ∆ιαχείρισης Περιοχές ευθύνης (ΕΖ∆ και ΖΕΠ) 
Φορέας ∆ιαχείρισης  
Υγροτόπων Αµβρακικού 

GR2110001 (ΕΖ∆), GR2110004 (ΖΕΠ), GR2310006 
(ΕΖ∆), GR2310014 (ΖΕΠ)  

Φορέας ∆ιαχείρισης  
λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

GR2310001 (ΕΖ∆), GR2310005 (ΕΖ∆), GR2310013 
(ΖΕΠ), GR2310015 (ΖΕΠ) 

Φορέας ∆ιαχείρισης  
Χελµού – Βουραϊκού 

GR2320002 (ΕΖ∆), GR2320003 (ΕΖ∆), GR2320004 
(ΕΖ∆), GR2320009 (ΕΖ∆), GR2320013 (ΖΕΠ) 

Φορέας ∆ιαχείρισης  
υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς  

GR2320001 (ΕΖ∆), GR2320011 (ΖΕΠ), GR2330006 
(ΕΖ∆), GR2330007 (ΕΖ∆), GR2330009 (ΖΕΠ) 

 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι, µε τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 18,19 και 21 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 

Α’). Στο πλαίσιο αυτό χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της 
φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της 
οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. Οι 
προστατευόµενοι βιότοποι χαρακτηρίζονται πλέον ως: 1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της 

                                                 
25 Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Νοµικό πλαίσιο για τους 28 Φορείς ∆ιαχείρισης, www.ypeka.gr.  
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φύσης, 2. Περιοχές προστασίας της φύσης, 3. Φυσικά πάρκα, 4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων 
και ειδών, που διακρίνονται σε Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Καταφύγια Άγριας 
Ζωής, και 5. Προστατευόµενα τοπία.  
 
Αναφέρεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισµός προστατευόµενης περιοχής στην Π∆Ε βάσει των νέων 
κατηγοριών χαρακτηρισµού του άρθρου 18 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 
Συµπληρωµατικά µε τις προστατευόµενες περιοχές του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, λοιπές µορφές προστασίας που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα είναι οι εξής: 

- Εθνικοί ∆ρυµοί26. 
- Αισθητικά ∆άση27. 
- Προστατευτικά ∆άση28. 
- ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης29. 
- Καταφύγια Άγριας Ζωής30. 
- Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές. 
- Εκτροφεία θηραµάτων31. 

Από τις ως άνω προστατευόµενες περιοχές στην Π∆Ε απαντώνται οι εξής µορφές προστασίας: 
Αισθητικά ∆άση, ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής και Εκτροφεία 
θηραµάτων.  Ειδικότερα:  
 
Η Π∆Ε φιλοξενεί 2 από τα 19 Αισθητικά ∆άση της χώρας: το Αισθητικό ∆άσος Σελέµνου και Χαράδρου 
(ΦΕΚ 99/Α/11.04.1974) και το Αισθητικό ∆άσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων (ΦΕΚ 
404/∆/20.10.1977). Και τα 2 εν λόγω Αισθητικά ∆άση χωροθετούνται στην ΠΕ Αχαΐας.  
 
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί εδώ πως το άρθρο 5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) γίνεται ειδική αναφορά για 
τα Αισθητικά ∆άση32. 

                                                 
26 Οι Εθνικοί ∆ρυµοί περιλαµβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας, µε 
ιδιαίτερο οικολογικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον. Έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί ∆ρυµοί στην χώρα βάσει του Ν.∆. 
996/1971 που αποτελεί µέρος του Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικος». 
27 Τα Αισθητικά ∆άση έχουν θεσµοθετηθεί βάσει της δασικής νοµοθεσίας και περιλαµβάνουν δασικά τοπία µε ιδιαίτερο 
αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία 
στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον µε διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Ως Αισθητικά 
∆άση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές της χώρας που καταλαµβάνουν συνολικά έκταση ίση µε 32.506 ha. 
28 Ως προστατευτικά δάση χαρακτηρίζονται αυτά που φύονται σε κατωφέρειες και που προστατεύουν και συγκρατούν το 
έδαφος από καταπτώσεις, πληµµύρες και χείµαρρους. Επίσης αυτά που βρίσκονται στις όχθες ποταµών, ρεµάτων και 
θαλασσών και αυτά που προστατεύουν πηγές, ρέµατα, τοπία ιστορικής αξίας, µνηµεία, κ.ά. 
29 Σε αυτά περιλαµβάνονται µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δένδρων µε ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή 
ιστορική και πολιτισµική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις µε σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, 
γεωµορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσµοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 51 
∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης στην χώρα µε συνολική έκταση 16.840 ha. Η πλειονότητα των µνηµείων αυτών 
καταλαµβάνει ελάχιστα τετραγωνικά µέτρα. 
30 Με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.088.1998) τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του Ν.∆. 86/69 (άρθρο 253, 254 παρ. 5, 6, 7 & 8 όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 3 & 4 του Ν. 177/1975 
(ΦΕΚ 205 Α’), που αφορούν τα καταφύγια θηραµάτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 ο 
θεσµός των καταφυγίων θηραµάτων άλλαξε φιλοσοφία. Η µέχρι τώρα λειτουργία τους είχε σαν σκοπό την αύξηση των 
θηρευοµένων ειδών εντός του καταφυγίου. Τα καταφύγια θηραµάτων πλέον µετονοµάζονται αυτοδικαίως σε Καταφύγια 
Άγριας Ζωής και δεν απαιτείται γι’ αυτό νέα διαδικασία επανακήρυξής τους (παρ. 1, άρθρο 57). Οι λειτουργίες που 
πρέπει να επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και οι σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται µέσω του νέου 
θεσµού, είναι περισσότερο σύνθετοι, πολύπλοκοι και αποσκοπούν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, στην 
προστασία των ειδών, καθώς στη διατήρηση των σπάνιων και απειλούµενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς 
χλωρίδας, καθώς και στην προστασία και την αύξηση του πληθυσµού των θηραµάτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος ενός 
καταφυγίου άγριας ζωής δεν επικεντρώνεται πλέον µόνο στα θηράµατα, αλλά σε όλα τα είδη άγριας πανίδας, αυτοφυούς 
χλωρίδας αλλά και του οικοσυστήµατος γενικά. 
31 Τα εκτροφεία Θηραµάτων προβλέπονται από τον Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/27.09.1975), όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.088.1998). Τα Κρατικά Εκτροφεία Θηραµάτων στην χώρα µας είναι 21, µε συνολική 
έκταση 3.603 ha. 
32 «α) Ως προστατευόµενα τοπία (Protected landscapes/ seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης οικολογικής, 
γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισµικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 
συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. 
Στα προστατευόµενα τοπία µπορεί να δίνονται µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονοµασίες, όπως 
αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Ως προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου 
χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισµική αξία ή 
συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, 
όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και αναβαθµίδες, κρήνες. 
β) Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της 
φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική, γεωλογική, γεωµορφολογική, ή 
αισθητική αξία ή συµβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως 
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Από τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης στην Π∆Ε εντοπίζονται 8 από τα συνολικά 51 που απαντώνται 
στην χώρα: το δάσος του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας, οι βελανιδιές στην Καλαµιά Αιγίου, ο 
πλάτανος του Παυσανία στο Αίγιο, η δρυς του Περιθωρίου Αρκαδίας, ο πλάτανος της 
Πλατανιώτισσας Καλαβρύτων, ο πλάτανος της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, οι δώδεκα βρύσες του 
Αιγίου και το κλήµα των Καλαβρύτων. Τα ΦΕΚ χαρακτηρισµού των προαναφερόµενων περιοχών ως 
∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.1.γ-4: ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδος 

∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης ΦΕΚ 
Το δάσος του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας 773/Β/1985 
Οι βελανιδιές στην Καλαµιά Αιγίου 121/∆/1980 
Ο πλάτανος του Παυσανία στο Αίγιο 738/Β/1976 
Η δρυς του Περιθωρίου Αρκαδίας 121/∆/1980 
Ο πλάτανος της Πλατανιώτισσας Καλαβρύτων 773/Β/1985 
Ο πλάτανος της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 656/Β/1986  
Οι δώδεκα βρύσες του Αιγίου 738Β/1976 
Το κλήµα των Καλαβρύτων 738/Β/1975 

 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, η πλειονότητα των ως άνω ∆ιατηρητέων Μνηµείων της Φύσης 
καταλαµβάνει ελάχιστα τετραγωνικά µέτρα. 
 
Και για τα Αισθητικά ∆άση, έτσι και για τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης υπάρχουν σχετικές αναφορές στο 
άρθρο 5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’)33.  
 
Αναφορικά µε τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας χωροθετείται ένας 
επαρκής αριθµός: 31 ΚΑΖ, εκ των οποίων 16 ΚΑΖ απαντώνται στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 11 ΚΑΖ στην ΠΕ 
Αχαΐας και 4 ΚΑΖ στην ΠΕ Ηλείας. Στοιχεία σχετικά µε την ονοµασία του κάθε ΚΑΖ, την έκταση που 
καταλαµβάνει και το ΦΕΚ χαρακτηρισµού ως ΚΑΖ παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.1.γ-5: Καταφύγια Άγριας Ζωής στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδος 

Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) ΦΕΚ 
Περγάντι-Ξηρόµερος (Μοναστηρακίου-Βάτου-Θυρίου) 4.002,504 419/Β/1985 

                                                                                                                                                                  
δέντρα, συστάδες δέντρων και θάµνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί 
φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωµένα δάση, δέντρα ή τµήµατά τους, 
παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς, γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται 
ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν 
να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόµενων φυσικών σχηµατισµών, όπως και των 
προστατευόµενων τοπίων ή των επί µέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις 
προστασίας της απόφασης χαρακτηρισµού. 
γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόµενα δάση και ως διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης, εντάσσονται δια του παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγµένα τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται οι όροι ένταξής 
τους». 
33 «α) Ως προστατευόµενα τοπία (Protected landscapes/ seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης οικολογικής, 
γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισµικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 
συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. 
Στα προστατευόµενα τοπία µπορεί να δίνονται µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονοµασίες, όπως 
αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Ως προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου 
χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισµική αξία ή 
συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, 
όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και αναβαθµίδες, κρήνες. 
β) Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της 
φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική, γεωλογική, γεωµορφολογική, ή 
αισθητική αξία ή συµβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως 
δέντρα, συστάδες δέντρων και θάµνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί 
φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωµένα δάση, δέντρα ή τµήµατά τους, 
παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς, γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα, 
χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (Protected natural monuments). Ενέργειες ή 
δραστηριότητες που µπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόµενων φυσικών 
σχηµατισµών, όπως και των προστατευόµενων τοπίων ή των επί µέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισµού. 
γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόµενα δάση και ως διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης, εντάσσονται δια του παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγµένα τοπία 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται οι 
όροι ένταξής τους». 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) ΦΕΚ 
Ι.Μ. Ρέθα και Ι.Μ. Λόγγος ∆ήµων Αµφιλογίας, Μενιδίου, Ινάχου 3.270,39 972/Β/2003 
Πεταλάς (Αµφιλοχίας-Κεχρινιάς-Παπαδάτου-Στάνου) 14.723,758 834/1979 
Κανάλα (Βάλτου) 3.577,645 700/1980 
Καντήλια-Βαλτί (Αστακού) 2.419,599 452/1985 
Περιοχή Τούρκος - Παπαντωνέικα ∆ήµου Αγρινίου 580,891 865/Β/2000 
Περιοχή ∆ήµου Παρακαµπιλίων και Παναιτωλικού στη θέση Πλατύ - 
Φουρκού - Άνεµοι Κόθροιτων 913,965 865/Β/2000 

Ψωριάρικο ∆ήµου Παρακαµπιλίων 288,638 836/Β/2000 
Ασπρολίθι ∆ήµου Μεσολογγίου 1.602,57 1033/Β/2001 
Όρος Αράκυνθος-Ματαράγκας-Γαβαλού 1.572,248 511/1982 
Αγ. Κωνσταντίνος-Μαλαθούνα (Παλαιοπύργου-Σίµου-Ελευθεριανής) 1.481,524 739/Β/1976 
Αφροξυλιά-Βαµβακού (Μαµουλάδων-Αφροξυλιάς-Βαµβακούς) 2.163,337 757/Β/1982 
Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Μακύνειας και Βλαχοµάνδρας ∆ήµων 
Χάλκιας, Αντιρρίου και Ναυπάκτου 2.558,295 1215/Β/2001 

Σπαρτιά - ∆ρυµώνα ∆ήµων Παραβώλας και Θέρµου 2.633,368 865/Β/2000 
Μέγα Λάκος - Πύργος ∆ήµου Θέρµου 1.535,33 865/Β/2000 
Βιότοπος ∆άσους Στροφυλιάς - Λίµνης Προκόπου-Λάµιας ∆ήµου 
Λαρισσού 2.650,556 39/Β/2002 

Κεροβούνι και Πέρπιανη ∆ήµου Πλατάνου 1.677,303 1215/Β/2001 
Γερακίου-Περιστερίου ∆.Αµαλιάδας:θέσεις 
Κεραµυδά,Ονιά,Βρεστά,Τσαπαρέικα,Κάστρο,Φούρνοι,Φουρνολάγκαδο,Π
αλαιολάνθη,Πάτωµα κλπ 

1.479,029 959/Β/2001 

Τρανόρεµα-∆ρακότρυπα (Ζηρίων) 581,304 494/Β/1984 
Αλυκή (Αιγίου) 90,076 601/Β/1978 
Άνω Καστρίτσι-Σούλι 1.625,154 407/Β/1981 
Αγιαννιώτικο Βουνό (Λακκάς-Μυρόβρυσης-Τούµπας) 445,163 293/Β/1983 
Αγ. Νικόλαος-Γούρνα (∆ιακοφτού-Μαµουσιάς-Τράπεζας) 2.236,613 698/Β/1982 
Κοµποβούνι (Μιτόπολης-Χιόνας) 1.514,933 779/Β/1976 
∆οξάρας-Κορίζα (Καρλεντζίου-∆ροσιάς-Σπαρτιάς) 724,593 757/Β/1976 
Κάτω Σαµικό-Ξηροχώρι-Σµέρνα-Γραίκα-Βρίνα 1.930,553 541/Β/1990 
Ζαχοβούνι-Πρεσκαβίτα (Καλλιθέας-Λιβαδακίου-Αµυγδαλεών) 1.351,427 599/Β/1976 
Κιβούρια-Ροδινά (Καλιδόνας-Ροδινών-Σχινών) 552,74 595/Β/1986 
Βαλιµή-Περιστέρα (Εξοχής-Βελλάς) 2.696,294 584/Β/1978 
Κράστωνη-Σοκαρά 1.101,205 923/Β/1976 
Λαγκάδας-Φτέρες-Βαγένι-Καστράκι (Καστρίων) 498,029 625/1978 

Πηγή: ∆ηµόσια Ανοικτά ∆εδοµένα, Οκτώβριος 2012. 
 
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) 
«∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 
(Μεταβατικές διατάξεις), παρ.2, οι περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως Καταφύγια Άγριας Ζωής 
µέχρι την 31η Μαρτίου 2011 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης ΦΕΚ) εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5 
του ως άνω νόµου για την βιοποικιλότητα (Ν.3937/2011)34. 
                                                 
34 Το άρθρο 5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) αναφέρει για τα ΚΑΖ: 
«α) Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία ως σηµαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, 
διαχείµασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως 
σηµαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής µπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδροµοι 
µεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5. 
β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η 
αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης µε φυσική βλάστηση µε 
κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και αποξήρανση ελωδών 
εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η 
διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό 
σχεδιασµό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. 
Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόµων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
γ) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες µπορούν να εγκρίνουν ή να 
προγραµµατίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών 
του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση 
ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων µε τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθµισης και 
αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δηµιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δηµιουργία 
δενδροστοιχιών κατά µήκος των αγροτικών δρόµων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές 
µελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι 
προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής. 
Επίσης, το άρθρο 6, παρ.2, του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) αναφέρει για τα ΚΑΖ: 
«Για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε βάση ειδική έκθεση που τεκµηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες δηµοσίευσης των ΦΕΚ χαρακτηρισµού των ΚΑΖ που 
χωροθετούνται στην Π∆Ε (βλ. προηγούµενο πίνακα) προκύπτει ότι, τα υφιστάµενα ΚΑΖ των ΠΕ 
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας υπάγονται πλέον στις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’). 
 
Αναφορικά µε τα Εκτροφεία Θηραµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας απαντώνται πέντε: το 
Βατάκι (Βλαχοµάνδρας Ναυπακτίας), η ∆αφνιώτισσα (Κεραµιδιάς), το Καλούσιο Αχαΐας, η Σουβαρδού 
Καλαβρύτων και το Σαραντάπηχο Αχαΐας. Συνοπτικά στοιχεία για την έκταση και την ηµεροµηνία ίδρυσης 
τους παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
 
Πίνακας 3.5.1.γ-6: Εκτροφεία Θηραµάτων στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδος 

ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΒΑΤΑΚΙ (ΒΛΑΧΟΜΑΝ∆ΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ) 146,312 1988 

∆ΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ (ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑΣ) 2,428 1977 
ΚΑΛΟΥΣΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 109,759 1977 

ΣΟΥΒΑΡ∆ΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 248,786 1977 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ ΑΧΑΪΑΣ 11,898 1977 

 
3.5.2 Αξιόλογα τοπία (µε ειδική αναφορά στους κινδύνους υποβάθµισης) - χαρακτηρισµένοι χώροι 
Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα αξιόλογα τοπία που εντοπίζονται στην Π∆Ε. ∆ιευκρινίζεται πως 
τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν ως επί το πλείστον στα τοπία που έχουν κηρυχτεί µε βάση τις 
διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας, είτε των τοπίων που έχουν αναγνωριστεί από ερευνητικά 
προγράµµατα και παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη αισθητική αξία. Τα τοπία αυτά είναι γνωστά ως «Τοπία 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». 
 
Για το σύνολο των παραπάνω τοπίων γίνεται διακριτή αναφορά στους κινδύνους και στις οχλήσεις που 
συνεισφέρουν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην σταδιακή και ολοένα αυξανόµενη υποβάθµισή τους.   
 
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως στα αξιόλογα τοπία της περιοχής µελέτης (∆υτικής Ελλάδας) εντάσσονται 
και οι ειδικότερες µορφές προστασίας που εντοπίζονται και για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά σε άλλη 
ενότητα, όπως π.χ οι Ειδικές Ζώνες Προστασίας και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα του 
∆ικτύου Natura 2000, οι Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (περιοχές Ramsar), τα Μνηµεία Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς, τα Αισθητικά ∆άση, τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, κ.λπ. Για 
τα συγκεκριµένα τοπία θα γίνουν ειδικότερες αναφορές στην διακριτή Μελέτη Τοπίου που θα 
υποβληθεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Η παρούσα δηλαδή ενότητα περιορίζεται στις αναφορές που 
πραγµατοποιούνται στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.  
 
Έτσι, όσον αφορά στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους γίνεται γνωστό πως η έρευνα εστίασε στα εξής: 
α) Στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, ο χαρακτηρισµός των οποίων προέκυψε από τον Ν.1465/1950, ο 
οποίος συµπληρώνει τον Ν.5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων»35. 
β) Στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, ο χαρακτηρισµός των οποίων προέκυψε από το ερευνητικό 
πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995) µε θέµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας Τοπίων 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους36». Τα στοιχεία του προαναφερόµενου προγράµµατος περιέχονται στη βάση 

                                                                                                                                                                  
Στην πράξη χαρακτηρισµού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιοχή. Σε περιοχές, στις οποίες 
λειτουργεί αεροδρόµιο, για το χαρακτηρισµό και την οριοθέτησή τους απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας. Αποχαρακτηρισµός ή µείωση της έκτασης της προστατευόµενης περιοχής επιτρέπεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργού ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
Τέλος, το άρθρο 21, παρ.4, εδαφ. β, του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) αναφέρονται και τα εξής: 
«Μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών των ειδικών εκθέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 και εφόσον η εφαρµογή 
των τελευταίων δεν θέτει σε κίνδυνο τη φυσιογνωµία των συγκεκριµένων περιοχών, επιτρέπεται ο χαρακτηρισµός 
περιοχών ως περιφερειακών πάρκων, καταφυγίων άγριας ζωής ή προστατευόµενων τοπίων µε βάση έκθεση που 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: α) την ακριβή ψηφιακή οριοθέτηση, ονοµασία και έκταση της περιοχής, β) τους σκοπούς 
διατήρησης, γ) περιγραφή και αξιολόγηση των προστατευτέων οικολογικών χαρακτηριστικών, των ειδών χλωρίδας και 
πανίδας και της κατάστασης διατήρησής τους, δ) τις υφιστάµενες χρήσεις και πιέσεις και ε) τις προτάσεις διαχείρισης». 
35 Η έκταση που περιλαµβάνει σηµαντικό τµήµα φυσικού περιβάλλοντος µε αξιόλογη αισθητική αξία, η οποία χρήζει 
προστασίας και διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και όπου επιβάλλονται διάφοροι περιορισµοί και 
απαγορεύσεις στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων ο έλεγχος και ο περιορισµός της δόµησης, η 
θέσπιση ειδικών µορφολογικών στοιχείων στα κτίρια και στις διάφορες κατασκευές κ.λπ. Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους προβλέπονται από τον Ν. 1465/1950, ο οποίος συµπληρώνει τον Ν. 5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων». Η 
αρµοδιότητα για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) περιήλθε από το Υπουργείο Πολιτισµού στη ∆ιεύθυνση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΠΕΚΑ), βάσει του Π∆ 161/1984 (ΦΕΚ 54 Α’).  
(Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού, Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο, http://archaeocadastre.culture.gr/el/shetika-me-to-
ergo/orismoi). 
36 Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέθεσε τον Νοέµβριο του 1995 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ερευνητικό πρόγραµµα µε θέµα 
«Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». Κατά την εκπόνηση του 
προγράµµατος αναπτύχθηκε µεθοδολογία για τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ. Τα κριτήρια 
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δεδοµένων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε την επωνυµία ΦΙΛΟΤΗΣ. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω κατηγορίες στην Π∆Ε απαντώνται τα εξής Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους. 
 
α) Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν.1465/1950, Ν.5351/1932) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ως άνω αρχαιολογικής νοµοθεσίας, στην Π∆Ε απαντώνται 8 Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους. Λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 3.5.2-1: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν.1465/1950, Ν.5351/1932) στην Περιφ. ∆υτικής 
Ελλάδος 

Α/Α Αριθµός Υ.Α Αριθµός ΦΕΚ Τίτλος ΦΕΚ 

1 
ΥΑ 

Φ31/44305/3437/2
8-9-1973 

ΦΕΚ 1195/Β/05.10.1973 

Περί χαρακτηρισµού της µεταξύ 
Μεσολογγίου και Αγρινίου στενωπού, υπό 

την ονοµασίαν "Κλεισούρα"ως τόπον 
ιστορικού και τοπίου και ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους. 

2 
ΥΑ 

Φ31/51494/3888/1
8-12-1973 

ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973 
Περί χαρακτηρισµού πόλεως Ναυπάκτου ως 

τόπου ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους. 

3 

ΥΑ 
Α/Φ31/4261/170/10

-3-1975 
 

ΦΕΚ 325/Β/19.03.1975 
Περί χαρακτηρισµού όρους Bαράσοβας ως 

τόπου ιστορικού και τοπίου ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους. 

4 
ΥΑ 

Α/Φ31/48890/5615/
29-12-1976 

ΦΕΚ 2/Β/08.01.1977 
Περί χαρακτηρισµού Πλατείας Υψηλών 
Αλωνίων Αιγίου ως τόπου ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους. 
ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ07/23
610/958/7-6-1980 

ΦΕΚ 633/Β/08.07.1980 
Περί κηρύξεως περιοχής Αρχαίας 

Ολυµπίας ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους 

5 ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07
/55685/2138/22-9-

1980 

ΦΕΚ 1008/Β/4-10-1980 
Περί συµπληρώσεως αποφάσεως κηρύξεως 
Αρχαίας Ολυµπίας ως τοπίου ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους 

6 

ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07
/65037/2543/2-1-

1981 

ΦΕΚ 112/Β/24.02.1981 
Περί κηρύξεως της περιοχής Kαϊάφα Nοµού 
Hλείας ως αρχαιολογικού χώρου και τοπίου 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

7 

ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07
/66969/2288/12-11-

1982 

ΦΕΚ 305/Β/31.05.1983 
Κήρυξη Αγ. Ανδρέου Κατακώλου Νοµού 
Ηλείας ως αρχαιολογικού χώρου και τοπίου 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

8 

ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Α1/Φ07/257
39/1006/7-5-1982 

 

ΦΕΚ 414/Β/24.06.1982 
Χαρακτηρισµός της Άνω Φιγάλειας ως 

αρχαιολογικού χώρου και τοπίου ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους. 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού, http://listedmonuments.culture.gr. 
 
β) Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ερευνητικό Πρόγραµµα «Οριοθέτηση και 
καθορισµός…Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους») 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το πρόγραµµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων 
Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999) στην Π∆Ε απαντώνται 

                                                                                                                                                                  
σχετίζονται τόσο µε την ποιότητα (π.χ. ανάγλυφο, βλάστηση, χλωρίδα, ύπαρξη µνηµείων, παραδοσιακός χαρακτήρας 
κλπ.) όσο και µε τη χρήση και διαχείρισή τους (ανάγκες και δυνατότητες προστασίας). Επίσης, σχεδιάστηκε και 
οργανώθηκε βάση δεδοµένων µε τις διαθέσιµες πληροφορίες που συλλέχθηκαν για την κάθε περιοχή και προτάθηκαν 
γενικά και ειδικά µέτρα προστασίας και διαχείρισης. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 507 περιοχές έχουν κηρυχθεί από το Υπ. Πολιτισµού στην 
πλειονότητά τους ως ΤΙΦΚ, αλλά επίσης ως παραδοσιακοί οικισµοί, διατηρητέοι οικισµοί, ως αρχαιολογικοί χώροι και ως 
χώροι ειδικής προστασίας. Βάση των κριτηρίων που διαµορφώθηκαν, αξιολογήθηκαν τα ήδη κηρυγµένα καθώς και 271 
προτεινόµενα ΤΙΦΚ. ∆ηλαδή, από τα 778 τοπία, µε «περιορισµούς δόµησης» τα 449 (ΤΙΦΚ), που έχουν συνολική έκταση 
6.270 τετραγωνικά χιλιόµετρα (δηλαδή 6.270.000 στρέµµατα) ή 4,8% της χερσαίας έκτασης της χώρας προτείνεται να 
ενταχθούν στο καθεστώς προστασίας που προβλέπεται από το Ν.1650/86. Τα στοιχεία που αφορούν αυτές τις περιοχές 
περιέχονται στη βάση δεδοµένων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε την επωνυµία ΦΙΛΟΤΗΣ. Η βάση δεδοµένων αυτή, 
στηρίχθηκε (σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αναφέρει η ιστοσελίδα «ΦΙΛΟΤΗΣ») στα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
από το πρόγραµµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996- 1999). Τα δεδοµένα των ΤΙΦΚ έχουν ενηµερωθεί µέχρι το 1999. Στη συνέχεια έχουν προστεθεί – 
(σύµφωνα πάντα µε όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΦΙΛΟΤΗΣ) και νεώτερα ΤΙΦΚ τα οποία δεν είχαν εντοπισθεί 
από το πρόγραµµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας των ΤΙΦΚ». 
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συνολικά 27 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, εκ των οποίων 14 εντοπίζονται στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 
7 στην ΠΕ Αχαΐας και 6 στην ΠΕ Ηλείας. 
Συνοπτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. 
 
Πίνακας 3.5.2-2: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ερευνητικό πρόγραµµα 1996-1999) 
στην Περιφ. ∆υτικής Ελλάδος 

Κωδικός Ονοµασία 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 

AT2011026 ∆άσος Βαλανιδιάς Σκουρτού-Παλιοµάνινας 
AT2011010 ∆άσος Φράξου Λεσινίου 
AT2080112 Κλεισούρα Μεσολογγίου 
AT2011097 Λίµνη Κοµήτη Βόνιτσας 
AT2011101 Λόφος και φρούριο Βόνιτσας 
AT2010028 Ναύπακτος 
AT2011100 Νησάκι Κουκουµίτσα Βόνιτσας 
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιµνοθάλασσα Κλείσοβας 
AT2011024 Νησίδα Οξειά 
AT2011098 Νησίδες Αγίου Νικολάου 
AT2010026 Όρος Βαράσοβα 
AT2011040 Στενά Αχελώου 
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου 
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
AT1011066 Βράχος Αγ. Λεοντίου Μονής Ταξιαρχών 
AT1011015 Λίµνη Τσιβλού 
AT1011065 Μονή Μακελαριάς, Βράχος, Γερακοβούνι, Λίµνη Ρακίτα 
AT1011123 Μπουφούσκια Αιγίου 
AT1011017 Πηγές Ποταµού Αροανίου 
AT1011016 Πηγές Ποταµού Λάδωνα 
AT1011024 Φαράγγι Βουραϊκού 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 
AT1011003 Ακρωτήριο Αγ. Ανδρέα Κατάκωλου 
AT1011067 Ανδρίτσαινα 
AT1010004 Αρχαία Ολυµπία 
AT1011007 Λίµνη και ∆άσος Καϊάφα 
AT1011012 Μονή Κρεµαστής 
AT1011011 Παραπόταµοι Αλφειού 

 
Στα τοπία του ως άνω πίνακα συµπεριλαµβάνεται και το τοπίο «Ζαρούχλα - Περιστέρα» µε κωδικό 
AT9900012, το οποίο αναγνωρίστηκε µεταγενέστερα του 1999 που ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα 
«Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας των ΤΙΦΚ». 
 
Αναφορικά µε τους κυριότερους κινδύνους υποβάθµισης των ως τοπίων αυτών συνολικά αναφέρονται οι 
εξής α) ανεξέλεγκτη βόσκηση, β) παράνοµο κυνήγι (λαθροθηρία), γ) υπεραλίευση και χρήση µη ορθών 
αλιευτικών πρακτικών, δ) καλλιέργειες, ε) αλόγιστη χρήση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων, στ) 
αναδασώσεις χωρίς σχεδιασµό και µέριµνα, ζ) εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών, η) παράνοµες 
αµµοληψίες / χαλικοληψίες, θ) ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων, ι) παράνοµη απόρριψη µπαζών, κ) 
χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), λ) εργασίες οδοποιίας, µ) παράνοµη (αυθαίρετη) 
οικοδόµηση, ν) φυσικές και ανθρωπογενείς πυρκαγιές, ξ) Παράνοµη και ανεξέλεγκτη υλοτοµία, ο) 
ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική, π) παράνοµες απολήψεις νερού (π.χ για άρδευση), ρ) Αποστραγγίσεις / 
αποξηράνσεις, σ) ποιοτική υποβάθµιση (ρύπανση) επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τ) χρήση 
µηχανοκίνητων τροχοφόρων σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, υ) µαζικός τουρισµός 
και άναρχη τουριστική ανάπτυξη, φ) παράνοµες τουριστικές εγκαταστάσεις (π.χ αυθαίρετη κατασκήνωση), χ) 
η τουριστική «αξιοποίηση» των παραλιακών ζωνών. 

 
Αξίζει να αναφερθεί πως η χώρα µας κύρωσε πρόσφατα µε νόµο την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Τοπίο [βλ. 
Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/25.02.2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου»]. Σύµφωνα µε τον 
νόµο αυτό το τοπίο διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο δηµοσίου συµφέροντος από άποψη πολιτισµική, 
οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και συνιστά πόρο ευνοϊκό για την οικονοµική δραστηριότητα, του 
οποίου η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασµός µπορεί να συµβάλει ακόµη και στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. 
 
Επιπλέον, το τοπίο συµβάλλει στη διαµόρφωση της τοπικής κουλτούρας και αποτελεί βασικό συστατικό 
στοιχείο της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευηµερία 
και παγίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το τοπίο αποτελεί ακόµη ένα σηµαντικό µέρος της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων οπουδήποτε, σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθµισµένες περιοχές, όπως και 
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σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισµένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε 
περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες. 
 
Στο πλαίσιο των παραπάνω αναφορών γίνεται γνωστό, τέλος, πως ειδικές αναφορές για το τοπίο γίνονται 
και στο άρθρο 5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «∆ιατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»:  
 
γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόµενα δάση και 
ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης, εντάσσονται δια του παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα 
ήδη κηρυγµένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται οι όροι ένταξής τους». 
 
3.5.3 Πηγές ρύπανσης 
Η παραγωγή και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών απορριµµάτων συνιστούν µια από τις 
βασικότερες πηγές ρύπανσης στην Π∆Ε. Το πρόβληµα αυτό αποκτά σοβαρές διαστάσεις αναλογιζόµενοι 
ότι, η απουσία ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων συµβάλλει στην σταδιακή και ολοένα 
αυξανόµενη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ έδαφος, επιφανειακοί και υπόγειοι υδατικοί πόροι, 
είδη χλωρίδας / πανίδας / ορνιθοπανίδας, κλπ.). Επιπλέον, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα ζητήµατα των 
στερεών απορριµµάτων επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου ή / και των 
µεγαλυτέρων αστικών κέντρων, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά στην χώρα που υπήρξαν επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. 
 
Η ∆υτική Ελλάδα παράγει ένα σηµαντικό όγκο στερεών απορριµµάτων, ο οποίος σύµφωνα µε στοιχεία του 
2010 ανέρχεται σε 454.275 tn/y (συµπεριλαµβάνονται βιοµηχανικά απόβλητα προσοµοιάζοντα µε αστικά και 
απόβλητα συσκευασιών). Από τις 3 ΠΕ η Αχαΐα φαίνεται να παράγει το µεγαλύτερο µέρος του όγκου των 
απορριµµάτων (212.950 tn/y), ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία (139.725 tn/y) και τελευταία έρχεται η Ηλεία 
(101.600 tn/y)37. 
 
Στην Περιφέρεια38 εκτός των παραπάνω αναφερόµενων ποσοτήτων, παράγονται επιπλέον39: 
� Μη επικίνδυνες ιλύες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, ~45.000 tn/y. 
� Μεταχειρισµένα ελαστικά, ~4.000 tn/y. 
� Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ~7.000 Τεµ. 
� Στερεά απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ~13.000 tn/y. 
� Ιατρικά απόβλητα, ~1.300 tn /y 
� Προϊόντα Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων (γενικά Αδρανή Απόβλητα), ~270.000 tn/y. 

 
Αναλογιζόµενοι τις παραπάνω ποσότητες των παραγόµενων αστικών στερεών απορριµµάτων καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των παραγόµενων όγκων, 
αποσκοπώντας τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της Περιφέρειας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, από τις διαθέσιµες βιβλιογραφικές πηγές και στοιχεία 
[π.χ α) Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 2011, Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας40, β) 

                                                 
37 Πηγή: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 2011, Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας. 
38 Σε επίπεδο χώρας, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή στερεών αποβλήτων µε 
ποσοστό περίπου 6,50%, εκτός των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς των ιλύων από Ε.Ε.Λ., όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται περίπου σε 11-13%. 
39 Πηγή: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 2011, Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας. 
40 Σύµφωνα µε το Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας διαιρείται 
σε τέσσερις (4) ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆Ε) και περιλαµβάνει και την Λευκάδα. Ειδικότερα: 1η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο 
Χ.Υ.ΤΑ Ναυπάκτου, στην εγκεκριµένη µε χρηµατοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των ∆ήµων Αντιρρίου, Αποδοτίας, 
Θέρµου, Μακρυνείας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης και Χαλκείας. Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, 
κατασκευάζονται τρεις (3) Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στις εγκεκριµένες µε χρηµατοδότηση θέσεις 
των ∆ήµων Αποδοτίας, Πλατάνου και Θέρµου. 2η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Στράτου, στην εγκεκριµένη µε 
χρηµατοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αγγελάστρου, Αγρινίου, Αµφιλοχίας, Αρακύνθου, 
Θεστιέων, Ινάχου, Μενιδίου, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαµπυλίων Στράτου και Φυτειών. Για την 
εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, κατασκευάζενται ένας (1) Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην 
εγκεκριµένη θέση του ∆ήµου Αµφιλοχίας της ΠΕ Αιτ/νίας. 3η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Παλαίρου, στην εγκεκριµένη 
µε χρηµατοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αλυζίας, Ανακτορίου, Αστακού, Κεκροπίας και 
Μεδεώνος. Επίσης από τον ίδιο Χ.Υ.ΤΑ έχει προταθεί να εξυπηρετείται και ο νοµός Λευκάδος. Για την εξυπηρέτηση της 
ενότητας αυτής, κατασκευάζεται ένας (1) Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην εγκεκριµένη θέση του 
∆ήµου Αστακού ενώ προτείνεται και ένας (1) Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην νήσο Λευκάδας για 
την εξυπηρέτηση όλων των ∆ήµων του νησιού. 4η ∆.Ε: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του υπό κατασκευή Χ.Υ.ΤΑ 
Μεσολογγίου, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Oιvιάδων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 
Η ΠΕ Αχαΐας διαιρείται αρχικά σε τέσσερις (4) ∆ιαχειριστικές Ενότητες και εν συνεχεία σε τρεις (3) ∆ιαχειριστικές 
Ενότητες. Ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη την ωρίµανση των έργων ∆.Σ.Α θα λειτουργήσουν αρχικά τέσσερις (4) Χώροι 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α), και ενδεχοµένως ένας ή δύο Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 
(ΣΜΑ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: 1η ∆.Ε: Εξακολουθεί να λειτουργεί ο Χ.Υ.ΤΑ Πατρέων για την 
εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Πατρέων και Ρίου. 2η ∆.Ε: ο Χ.Υ.ΤΑ ∆υτικής Αχαΐας, στην θέση «Φλόκα», για την 
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ΥΠΕΚΑ41 / Κατάλογος Λειτουργούντων ΧΥΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ - επικαιροποίηση 11.01.2012/ 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=438&language=el-GR, γ) Απόφαση αριθµ. 5509/103135 (ΦΕΚ 
358/ΤΑΑΠΘ/30.12.2011) «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Πατρέων ∆ήµου 
Πατρέων Νοµού Αχαΐας42», δ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων43,/ http://www.apd-depin.gov.gr/ contents.asp? id= 303] η Π∆Ε δεν 
φαίνεται να υστερεί σηµαντικά στα ζητήµατα υποδοµών διαχείρισης στερεών απορριµµάτων. Πρέπει ωστόσο 
να σηµειωθεί πρόοδος σε ορισµένους τοµείς όπως, κλείσιµο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), ανακύκλωση απορριµµάτων, προµήθεια και τοποθέτηση ειδικών κάδων 
για χαρτί – πλαστικό – γυαλί – οργανική ύλη, αξιολόγηση και εφαρµογή ενός συστήµατος δίκαιης χρέωσης 
των δηµοτικών τελών, δηµιουργία νέων Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) για τις 
συσκευασίες και δηµιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ) και κοµποστοποίησης, ανάκτηση ενέργειας από 
την επεξεργασία των απορριµµάτων, κ.ά. 
 
Στις βασικές πηγές ρύπανσης της Π∆Ε συγκαταλέγονται και οι ανθρωπογενείς οικονοµικές 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα (π.χ γεωργία, κτηνοτροφία, κ.λπ.), ιδιαίτερα µε τον τρόπο µε 
τον οποίο ασκούνται µέχρι και σήµερα. Οι επιπτώσεις των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων εντοπίζονται 
σηµειακά ή διαχέονται και σε µεγάλες αποστάσεις. Η γεωργία φαίνεται να συµβάλλει καθοριστικά στην 
υποβάθµιση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη χρήση των αζωτούχων και 
φωσφορικών λιπασµάτων συµβάλλει καθοριστικά σε περιβαλλοντικά προβλήµατα σχετικά µε την 
βιοποικιλότητα (π.χ µείωση ειδών χλωρίδας/πανίδας), τα ύδατα (π.χ ευτροφισµός) και το έδαφος (π.χ 
νιτρορύπανση εδαφικών πόρων, µείωση βιοποικιλότητας εδάφους).  
 
Σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις της γεωργίας και στην ποσότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 
πόρων. Οι παράνοµες απολήψεις υδάτων και ο αυξηµένος αριθµός γεωτρήσεων που δεν διαθέτουν 
άδειες χρήσης συµβάλλει στην καθοριστική και ανεξέλεγκτη µείωση επιφανειακών και υπόγειων 
αποθεµάτων νερού. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο παραγόµενος όγκος απορριµµάτων από τις 
γεωργικές δραστηριότητες (π.χ πλαστικές σακούλες λιπασµάτων, µεταλλικές/ πλαστικές 
συσκευασίες φυτοφαρµάκων) τα οποία απορρίπτονται σε αρδευτικούς αύλακες, ποτάµια, χειµάρρους, κ.ά. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Π∆Ε τα γεωργικά 
υπολείµµατα & άχρηστα γεωργικά προϊόντα εκτιµώνται σε ~45.000 tn/y . 
 
Οι παράνοµες απορρίψεις των υγρών αποβλήτων και η έλλειψη µονάδων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων σε πολλές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ∆υτικής Ελλάδας έχουν επίσης συµβάλλει στην 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Επιφανειακοί υδάτινοι αποδέκτες (π.χ λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, χείµαρροι, ποταµοί, κ.ά) χρησιµοποιούνται συχνά πυκνά για την απόρριψη 
ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων από ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, χοιροτροφεία44, σφαγεία, και 
άλλες συναφείς µονάδες, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό σηµαντική υποβάθµιση στην ποιότητα των 
υδάτων, θανατώσεις ειδών ιχθυοπανίδας και άλλων ειδών πανίδας, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά 
όχλησης κατοίκων γειτονικών οικισµών από συνεπακόλουθα περιστατικά δυσοσµίας.  
 
Τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι παράνοµες απορρίψεις των υγρών αποβλήτων φαίνεται να είναι πιο 
έντονα στις ΠΕ Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 
των ρυπογόνων µονάδων δεν συνοδεύονται από τον ανάλογο έλεγχο κατά την φάση λειτουργίας των έργων 

                                                                                                                                                                  
εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Βραχναίικων, ∆ύµης, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόρβης, Παραλίας, Τριταίας, Φαρρών, 
Ωλενίας, και τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου. 3η ∆.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α Συµπολιτείας, στην εγκεκριµένη 
µε χρηµατοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καραβρύτων, Λευκασίου, 
Παϊων και Συµπολιτείας. Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, ενδεχοµένως απαιτείται και η κατασκευή ενός ή δύο 
(2) Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Καλαβρύτων, Παίων, 
Αροανίας και Λευκασίου. 4η ∆.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αιγείρας, 
Ακράτας, και ∆ιακοπτού. 
Η ΠΕ Ηλείας αντιµετωπίζεται ως Ενιαία ∆ιαχειριστική Ενότητα. Ειδικότερα, θα λειτουργήσει συνολικά ένας (1) Χώρος 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α) και δύο (2) Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Ο αριθµός των 
ΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα µε την θέση του Χ.Υ.Τ.Α ή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας. 
41 Σύµφωνα µε τον κατάλογο λειτουργούντων ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) του ΥΠΕΚΑ στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας απαντώνται 6 ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε λειτουργία: Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Πάτρας, 
∆υτικής Αχαΐας (Φλόκα), Ανατολικής Αιγιάλειας (Αιγείρας), Στράτου. 
42 Για την αειφορική διαχείριση των στερεών αποβλήτων το ΓΠΣ ∆ήµου Πατρέων προβλέπει την δηµιουργία ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης, το οποίο θα περιλαµβάνει: συλλογή, ΣΜΑ, εργοστάσιο µηχανικής διαλογής, 
ανακύκλωση, ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων). Η περιοχή του υφιστάµενου ΧΥΤΑ µετά τη λήξη 
λειτουργίας του προβλέπεται να µετατραπεί σε περιαστικό άλσος. 
43 Σύµφωνα µε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας λειτουργεί 1 
ΧΥΤΑ (του ∆ήµου Πατρέων), έχουν ολοκληρωθεί δύο ΧΥΤΑ (στο Μεσολόγγι και στην Ανατολική Αιγιαλεία), 
κατασκευάζονται δύο (στη Ναύπακτο και στη ∆υτική Αχαΐα) ενώ βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης η κατασκευή 
επιπλέον δύο ΧΥΤΑ (στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας). 
44 Σύµφωνα µε στοιχεία του Τριετούς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφ. ∆υτικής Ελλάδας τα κτηνοτροφικά απόβλητα 
εκτιµώνται σε ~230.000 tn/y. 
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για να διαπιστωθεί ότι οι σχετικοί βιολογικοί καθαρισµοί δεν κατασκευάζονται µόνον, αλλά και λειτουργούν, 
τότε γίνεται σαφές πως οι εν λόγω πηγές ρύπανσης χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Απαιτείται ταυτόχρονα 
απόδοση ευθυνών στον παραγωγό, στον κάτοχο των αποβλήτων, στους εµπόρους και τους µεσίτες (δηλαδή 
όλων των εµπλεκοµένων) και τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων στις υπηρεσίες για τη διαφανή 
διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων. Στην επίλυση του προβλήµατος θα συνεισφέρει και η  θέσπιση 
επιθεωρήσεων και ελέγχων µε πλήρως κατανεµηµένους ρόλους µεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής 
διοίκησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των περιφερειών, όπως επίσης και τον καθορισµό 
διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων σε όλους τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση των αποβλήτων. 
 
Όσον αφορά στα αστικά υγρά απόβλητα και στην διαχείρισή τους η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη. 
Στην Π∆Ε έχουν κατασκευασθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων45 σε 
µεγάλους και µικρότερους ∆ήµους της (βλ. ΕΕΛ46 Αγρινίου, ΕΕΛ Μεσολογγίου, ΕΕΛ Ναύπακτου, ΕΕΛ 
Αµφιλοχίας, ΕΕΛ Θέρµου, ΕΕΛ Αιτωλικού, ΕΕΛ Αντίρριου47, ΕΕΛ Βόνιτσας, ΕΕΛ Αστακού, ΕΕΛ Πάλαιρου, 
ΕΕΛ Πατρέων, ΕΕΛ Αιγίου, ΕΕΛ ΒΙ.ΠΕ Πατρών, ΕΕΛ Κάτω Αχαΐας, ΕΕΛ Βάρδα, ΕΕΛ Αµαλιάδας, ΕΕΛ 
Αρχαίας Ολυµπίας, ΕΕΛ Ζαχάρως, ΕΕΛ Γαστούνης – Βαρθολοµιού48, ΕΕΛ Ανδραβίδας – Λεχαινών – 
Τραγανού). Παραταύτα παραµένουν σε ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικά προβλήµατα σχετικά µε την 
διαχείριση των αστικών λυµάτων, τα οποία δηµιουργούνται κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας. Έχουν διαπιστωθεί τεχνικής φύσεως προβλήµατα που φτάνουν µέχρι σηµείου αδυναµίας 
λειτουργίας. Κύρια αιτία φαίνεται να είναι η έλλειψη εξειδικευµένου και έµπειρου επιστηµονικού προσωπικού, 
το οποίο µπορεί να παίζει καθοδηγητικό ρόλο στην σωστή λειτουργία τους. 
 
Η αστική και βιοµηχανική ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί εξίσου σηµαντική µε τις παραπάνω πηγές 
ρύπανσης. Η αστική ρύπανση αφορά στις δοµηµένες περιοχές και κυρίως όσες από αυτές είναι 
πυκνοκατοικηµένες. Οι πηγές ρύπανσης είναι κατά κύριο λόγο τα οχήµατα και κατά δεύτερο λόγο η 
θέρµανση. Οι πηγές αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται ραγδαία ακολουθώντας την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Επειδή τόσο η χρήση των αυτοκινήτων, όσο και η χρήση της θέρµανσης 
µπορούν να θεωρηθούν σε πρώτη προσέγγιση ανάλογες του πληθυσµού τα προβλήµατα αστικής ρύπανσης 
διαβαθµίζονται κατ’ αυξητική έννοια από τις µικρές προς τις µεγάλες πόλεις. Τα προβλήµατα αυτά 
επιδεινώνονται σε πολλές περιπτώσεις λόγω της κακής ρυµοτοµίας των πόλεων, που χαρακτηρίζεται από 
την έλλειψη ανοικτών χώρων και την ύπαρξη υψηλών κτιρίων σε δρόµους µικρού πλάτους.  
 
Η βιοµηχανική ρύπανση αφορά κύρια τις περιοχές όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Η 
έννοια «µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες» περιλαµβάνει είτε τις πλέον ενεργότερες είτε αυτές που το είδος και 
η ποσότητα παραγωγής τους καθώς και η διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων δηµιουργούν εκτεταµένα 
προβλήµατα. Βιοµηχανική ρύπανση εντοπίζεται και στις περιοχές όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών έστω 
και µικρών βιοµηχανιών και κυρίως τις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει άµεση γειτνίαση µε κατοικηµένες 
περιοχές.  
 
Η εξορυκτική δραστηριότητα συγκαταλέγεται επίσης στις πηγές ρύπανσης µε ενίοτε δυσµενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της εξόρυξης αφορούν κυρίως στο τοπίο, στην βιοποικιλότητα, στον 
παραγόµενο θόρυβο, κ.ά. Μεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται και η υποβάθµιση του ατµοσφαιρικού 
περιβάλλοντος (έκλυση σκόνης ή καυσαερίων) κατά τις διάφορες φάσεις των εξορυκτικών εργασιών, καθώς 
και – σπανιότερα - η ρύπανση των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση το περιβαλλοντικό αποτύπωµα ενός 
εξορυκτικού έργου είναι δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται µε τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό, την 
ασφαλή λειτουργία, την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και την περαιτέρω αποκατάστασή του. 
Πάντως µέχρι σήµερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα ληπτέα µέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος, συνήθως δεν στοχεύουν να εξαλείψουν τα προβλήµατα, αλλά να τα περιορίσουν σε ανεκτά 
επίπεδα. 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω αναφορών για την εξορυκτική δραστηριότητα θα πρέπει να αναφερθεί πως ένα 
µείζον ζήτηµα που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα είναι και εκείνο των παράνοµων αµµοληψιών. Η µη 
επαρκής χωροθέτηση λατοµικών ζωνών σε πολλές Περιφέρειες της χώρας έχει οδηγήσει σε 
περιστατικά αµµοληψιών από κοίτες ποταµών, χειµάρρων, κλπ. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται 
και η ∆υτική Ελλάδα. Το φαινόµενο αυτό έχει ήδη συµβάλλει στην δηµιουργία πολλών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, για τα οποία αν δεν υπάρξει άµεση µέριµνα θα προκληθούν περιστατικά ακόµη και µη 

                                                 
45 ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων - Βάση ∆εδοµένων Παρακολούθησης 
Λειτουργίας. 
46 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων. 
47 Η ΕΕΛ Αντιρρίου που εξυπηρετεί αποκλειστικά τον οικισµό Μολυκρείου πρόκειται να καταργηθεί και όλος ο ∆ήµος 
Αντιρρίου θα εξυπηρετείται από την ΕΕΛ Ναυπάκτου. 
48 Σε αδράνεια βρίσκονται η ΕΕΛ Γαστούνη – Βαρθολοµιού, που εξυπηρετούν τους οικισµούς Γαστούνη και Βαρθολοµιό, 
καθώς επίσης και η ΕΕΛ Λεχαίνών που εξυπηρετεί τους οικισµούς Ανδραβίδα και Τραγανό. 
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αναστρέψιµα. Στην µελέτη του ΥΠΕΚΑ49 «Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείριση των Λεκανών Απορροής Ποταµών 
των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής 
Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν.3199/2003 
και του Π∆ 51/2007» περιστατικά αµµοληψίας συµβολίζονται σε ένα µεγάλο αριθµό επιφανειακών υδάτων 
της ∆υτικής Ελλάδας (βλ. χάρτες µελέτης). 
 
Μια άλλη βασική πηγή ρύπανσης που καταγράφεται στην ∆υτική Ελλάδα είναι και εκείνη που 
οφείλεται στα λιµάνια – µαρίνες50. Η λειτουργία των λιµανιών αποτελεί πολύπλευρη πίεση στο 
περιβάλλον, αφού συνδέεται µε φαινόµενα ρύπανσης στην ατµόσφαιρα, στα εδάφη, αλλά και στα ύδατα. 
Αναφορικά µε τη θαλάσσια ρύπανση, ένα µεγάλο ποσοστό σχετίζεται µε τη λειτουργική ρύπανση, η οποία 
προέρχεται από τον ελλιµενισµό των πλοίων, µιας και αυτός συνοδεύεται από την έκχυση ερµάτων, 
παράγωγων πετρελαίου, λυµάτων και απορριµµάτων. Σηµαντική πηγή ρύπανσης θεωρείται τόσο η 
προερχόµενη από διαρροές φορτίου και καυσίµου των πλοίων ρύπανση, όσο και η επιβάρυνση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος η οποία προκαλείται κατά τον χειρισµό και την αποθήκευση φορτίου (χύδην ξηρού 
ή υγρού). 
 
Σηµαντικό είναι επίσης το ποσοστό ρύπανσης που προκαλείται κατά τη διαδικασία καθαρισµού και 
επισκευής των υφάλων των πλοίων. Τα απόβλητα των χρωµάτων διοχετεύονται άµεσα στη θάλασσα χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία και κατακάθονται σε ίζηµα, δηµιουργώντας µόνιµη εστία ρύπανσης για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της απόρριψής τους. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στις ουσίες 
τριβουτυλτίνης (TBT), οι οποίες προέρχονται από την απόπλυση των υφάλων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι 
αποτελούν ουσίες προτεραιότητας και είναι ιδιαιτέρως τοξικές για τους βενθικούς οργανισµούς.  
 
Παράλληλα, κατά τις εργασίες που εκτελούνται για την επέκταση εκβάθυνση και συντήρηση των λιµανιών, 
µπορεί να προκληθεί διαταραχή της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος από την βυθοκόρηση του 
βυθού, καθώς αναστατώνεται το ίζηµα του πυθµένα προκαλώντας προβλήµατα στους αυτόχθονες 
πληθυσµούς του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα υλικά βυθοκορήσεων είναι τις περισσότερες φορές 
επιβαρυµένα µε τοξικούς οργανικούς ρυπαντές, όπως µέταλλα, οργανοκασσιτερικές ενώσεις και 
πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Οι ενώσεις αυτές έχουν την τάση να συσσωρεύονται σε 
µεγάλο βαθµό στα ιζήµατα, υποβαθµίζοντας έτσι την ποιότητά τους.  
 
Συµπληρωµατικά µε τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω για τα λιµάνια και τις µαρίνες θα µπορούσε να 
αναφερθεί πως και λοιπά τεχνικά έργα (π.χ µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι, αεροδρόµια, κ.ά.) αποτελούν 
δυνητικά πηγές ρύπανσης, π.χ αυξηµένες εκποµπές θορύβου (ηχορύπανσης) που δηµιουργούνται 
κατά την φάση κατασκευής/ λειτουργίας τους, ατυχήµατα µε περιβαλλοντικές διαστάσεις (π.χ διαρροές 
πετρελαιοειδών, τοξικών υγρών αποβλήτων, κ.ά.). 
 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες θα µπορούσαν επίσης να αποτελούν πηγή ρύπανσης των βιβλιογραφικών 
δεδοµένων. Τα απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών µονάδων πάχυνσης διακρίνονται σε δύο κυρίως 
κατηγορίες: τα στερεά, που περιλαµβάνουν µη αφοµοιωθέντα από το πεπτικό σύστηµα συστατικά της 
τροφής, όπως επίσης µέρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε, και τα υγρά, που περιλαµβάνουν τα 
απόβλητα προϊόντα από τη λειτουργία των νεφρών, όπως επίσης και µικρές ποσότητες βλεννών. 
 
Οι παραπάνω κατηγορίες αποβλήτων είναι βιολογικής προέλευσης και δεν αποτελούν παράγοντα 
σηµαντικής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ιδιαίτερα για τις περιοχές όπου η εγκατάσταση και 
λειτουργία µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, επικρατούν µέτρια έως ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα. Η οποιαδήποτε 
επίπτωση ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος εντοπίζεται κυρίως στον πυθµένα του αποδέκτη και όχι 
στη στήλη του νερού αφού τόσο τα συστατικά που ελευθερώνονται (αζωτούχες και φωσφορικές ενώσεις) 
είναι ευδιάλυτα στο νερό και ενώ οι αµελητέες ποσότητες αυτών, µετά τη διάλυση τους µεταφέρονται µε τα 
θαλάσσια ρεύµατα σε σχετικά µεγάλες αποστάσεις χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε αλλοίωση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Από τη λειτουργία των µονάδων εκτροφής εσωτερικών υδάτων (κατά κύριο λόγο πέστροφας, κυπρίνου, 
κ.λπ.) τα υγρά απόβλητα προέρχονται κυρίως από τους χώρους εκτροφής και είναι επιβαρηµένα µε 

                                                 
49 ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, 2011, Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείριση των Λεκανών Απορροής Ποταµών των 
Υδατικών ∆ιαµερισµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν.3199/2003 και του Π∆ 51/2007, Ενδιάµεση Φάση 1, 
Παραδοτέο 8 – Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά 
συστήµατα, Αθήνα.  
50 ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, 2011, Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείριση των Λεκανών Απορροής Ποταµών των 
Υδατικών ∆ιαµερισµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν.3199/2003 και του Π∆ 51/2007, Ενδιάµεση Φάση 1, 
Παραδοτέο 8 – Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά 
συστήµατα, Αθήνα.  
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απώλειες ιχθυοτροφών και βιολογικά προϊόντα των ψαριών (απεκκρίσεις που περιέχουν κυρίως αµµωνία, 
οργανικά φωσφορικά και νιτρικά άλατα).  
 
Τέλος, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου ρύπανσης, ως πηγή ρύπανσης στην ∆υτική Ελλάδα θα 
µπορούσαν να αποτελούν και οι πυρκαγιές. Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς σε όλη την ∆υτική 
Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) µε αποκορύφωµα καταστροφής τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 
στην Ηλεία µε ανυπολόγιστες ζηµιές σε φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και απώλεια ανθρωπίνων 
ζωών. 
 
3.5.4 Ζώνες και σηµεία µε έντονο πρόβληµα ρύπανσης (αποδέκτες) 
Βάσει των αναφορών που προηγήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα οι πηγές ρύπανσης στην ∆υτική 
Ελλάδα είναι αρκετές και ικανές να δηµιουργήσουν σηµαντικά προβλήµατα µε σηµειακές ή / και διάχυτες 
επιπτώσεις. Καθίσταται επιτακτική στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Περιφέρειας να αντιµετωπιστούν, και 
όπου είναι εφικτό να εξαλειφθούν οι εν λόγω πηγές ρύπανσης µε σκοπό την προστασία/ διατήρηση του 
φυσικού/ πολιτιστικού αποθέµατος της ∆υτικής Ελλάδας, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της υπαίθρου και των αστικών κέντρων. 
 
Η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), οι αποσπασµατικές πολιτικές/ δράσεις στην 
διαχείριση των αστικών στερεών απορριµµάτων, οι παράνοµες απορρίψεις υγρών αποβλήτων, η χρήση 
αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων, η αστική και βιοµηχανική ατµοσφαιρική ρύπανση, οι απολήψεις 
υδάτων και ο αυξηµένος αριθµός γεωτρήσεων που δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες χρήσης, η µη 
λειτουργία των µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, η εξορυκτική 
δραστηριότητα, οι παράνοµες αµµοληψίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι πυρκαγιές και ορισµένα τεχνικά έργα (π.χ 
λιµάνια, µαρίνες, κα) αποτελούν µερικές από τις βασικότερες πηγές ρύπανσης στις περιφερειακές ενότητες 
της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 
 
Οι ως άνω πηγές ρύπανσης δηµιουργούν σηµεία και ζώνες µε έντονο πρόβληµα ρύπανσης σε όλη σχεδόν 
την ∆υτική Ελλάδα. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις που έχει η καθεµία από τις εν λόγω πηγές ρύπανσης 
[π.χ η χρήση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων στην γεωργία συµβάλλει στην υποβάθµιση των 
εδαφών, η οποία µε την σειρά της και µέσω της διαδικασίας της απόπλυσης µπορεί να συµβάλλει και στην 
υποβάθµιση των υπόγειων και επιφανειακών (βλ. ευτροφισµός) υδάτων] γίνεται προσπάθεια στον επόµενο 
πίνακα να ερµηνευτούν οι σχετικές ζώνες και τα σηµεία ρύπανσης. 
 

Πηγές ρύπανσης Ζώνες και σηµεία µε πρόβληµα ρύπανσης 
Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 
απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 

Αφορά τα σηµεία στα οποία γίνεται ανεξέλεγκτα η διάθεση στερεών 
απορριµµάτων. Λαµβάνοντας όµως υπόψη και το είδος των 
απορριµµάτων που απορρίπτονται παράνοµα (πχ οικιακά, 
µολυσµατικά, τοξικά, κα) θα µπορούσε να περιλαµβάνονται και ζώνες 
ρύπανσης σε µικρή έως πολύ µεγάλη απόσταση. Επιπτώσεις δύνανται 
να προκληθούν στην βιοποικιλότητα, στο τοπίο, στο έδαφος, στα 
ύδατα (επιφανειακά, υπόγεια), στην ατµόσφαιρα, στην ανθρώπινη 
υγεία, κ.ά. 

Παράνοµες απορρίψεις υγρών 
αποβλήτων 

Αφορά τα σηµεία στα οποία γίνεται ανεξέλεγκτα η διάθεση των υγρών 
αποβλήτων. Λαµβάνοντας όµως υπόψη και το είδος των αποβλήτων 
που απορρίπτονται παράνοµα και τον βαθµό αποικοδόµησής τους θα 
µπορούσε να περιλαµβάνονται και ζώνες ρύπανσης σε µικρή έως 
πολύ µεγάλη απόσταση. ∆εδοµένου ότι οι παράνοµες απορρίψεις 
υγρών αποβλήτων είθισται να πραγµατοποιούνται είτε σε 
επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες (πχ ποτάµια, χείµαρροι, λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, κ.ά.), είτε υπεδάφια, οι κυριότερες επιπτώσεις 
συγκεντρώνονται στα νερά (επιφανειακά και υπόγεια) και 
δευτερευόντως στα εδάφη. Άλλες επιπτώσεις δύνανται να προκληθούν 
στην βιοποικιλότητα, στο τοπίο, στην ατµόσφαιρα, στην ανθρώπινη 
υγεία, κ.ά. 

Αστική και βιοµηχανική 
ατµοσφαιρική ρύπανση 

Η εν λόγω πηγή ρύπανσης συµβάλλει περισσότερο στην δηµιουργία 
ζωνών ρύπανσης, παρά στην δηµιουργία σηµείων µε προβλήµατα 
ρύπανσης. Τέτοιες ζώνες δεν δύνανται να καθοριστούν επακριβώς 
αφού οι ατµοσφαιρικοί ρύποι διαχέονται από πολύ µικρές έως πολύ 
µεγάλες αποστάσεις, ανάλογα µε το είδος της ρύπανσης και τις 
κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν. ∆υνητικά τέτοιες ζώνες 
ρύπανσης θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κύρια στα µεγάλα αστικά 
κέντρα (κυκλοφορία, θέρµανση) και δευτερευόντως σε επαρχιακές 
πόλεις, καθώς και σε περιοχές που εντοπίζονται είτε µεγάλες 
βιοµηχανίες, είτε πολλές µικρές βιοµηχανικές µονάδες. Οι επιπτώσεις 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι γνωστές και εκτείνονται σε όλους 
τους τοµείς (πχ ύδατα, εδάφη, βιοποικιλότητα, τοπίο, ανθρώπινη υγεία, 
κα). 
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Πηγές ρύπανσης Ζώνες και σηµεία µε πρόβληµα ρύπανσης 
Η χρήση αζωτούχων και 
φωσφορικών λιπασµάτων 

Η χρήση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων έχει πάρει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την χώρα, 
και µεταξύ άλλων και στην ∆υτική Ελλάδα. Οι επιπτώσεις δεν είναι 
σηµειακές, αλλά διαχέονται σε πολύ µεγάλες αποστάσεις που θα 
µπορούσαν δυνητικά να δηµιουργήσουν µια πολύ µεγάλη ζώνη στην 
πεδινή κυρίως ∆υτική Ελλάδα. Οι επιπτώσεις από την χρήση των 
λιπασµάτων/φυτοφαρµάκων εντοπίζονται κύρια στο έδαφος και στα 
ύδατα, και αµέσως µετά στην βιοποικιλότητα, στην ατµόσφαιρα, στην 
ανθρώπινη υγεία, κ.ά.   

Απολήψεις υδάτων –  
Γεωτρήσεις 

Παρότι οι απολήψεις υδάτων και οι γεωτρήσεις εκτελούνται σηµειακά, 
οι επιπτώσεις που µπορεί να έχουν εκτείνονται σε µεγαλύτερες ζώνες. 
Οι επιπτώσεις αφορούν κύρια στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων. Ως ζώνες θα µπορούσαν 
να χαρακτηριστούν οι επιφανειακοί (πχ ποτάµια, χείµαρροι, λίµνες) και 
οι υπόγειοι υδατικοί πόροι. 

Εξορυκτικές δραστηριότητες Πρόκειται για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που λειτουργούν 
παράνοµα. Αν και αφορούν σε σηµειακές παρεµβάσεις, εντούτοις οι 
επιπτώσεις τους µπορεί να αφορούν σε πολύ µεγαλύτερες εκτάσεις/ 
ζώνες. Οι επιπτώσεις σχετίζονται µε την αλλοίωση των τοπιολογικών 
χαρακτηριστικών, τον θόρυβο, την βιοποικιλότητα, την ατµοσφαιρική 
ρύπανση (πχ αιωρούµενα σωµατίδια και σκόνες), κλπ. 

Παράνοµες αµµοληψίες Οι παράνοµες αµµοληψίες εκτελούνται κύρια µέσα στις κοίτες 
ποταµών. Εκσκαφές βάθους πολλών µέτρων, γιγαντιαίοι σωροί 
υλικών, σπαστηροτριβεία εγκατεστηµένα στην κοίτη, φορτηγά και 
εκσκαφείς σε συνεχή λειτουργία αλλοιώνουν τις κοίτες, καταργούν το 
µαιανδρικό τους σχήµα, δηµιουργούν λιµνάζοντα νερά, προκαλούν 
υποβάθµιση στη ποιότητα του νερού, εξαφανίζουν είδη ιχθυοπανίδας 
και περιορίζουν δραστικά τη στερεοπαροχή των ποταµών. Οι 
επιπτώσεις δε των παράνοµων αµµοληψιών είναι ιδιαίτερα αρνητικές 
για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που ενδιαιτούν στις παρόχθιες ζώνες. 
Εν κατακλείδι, κάθε ποτάµι θα µπορούσε εν δυνάµει να αποτελεί µια 
ζώνη ρύπανσης εξαιτίας των παράνοµων αµµοληψιών. 

Ιχθυοκαλλιέργειες Ανάλογα για το αν πρόκειται για πλωτές µονάδες πάχυνσης ή για 
µονάδες εκτροφής εσωτερικών υδάτων οι επιπτώσεις αφορούν στο 
θαλάσσιο περιβάλλον ή σε λοιπούς υδάτινους αποδέκτες. Εκτιµάται 
πάντως ότι οι ζώνες ρύπανσης γύρω από τα ιχθυοτροφεία είναι πολύ 
περιορισµένες εξαιτίας της φύσης της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

Πυρκαγιές Η ζώνη ρύπανσης που δηµιουργούν οι πυρκαγιές εκτείνεται σε πολύ 
µεγαλύτερη απόσταση από τις καµένες εκτάσεις που δηµιουργούνται. 
Σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν επακριβώς να προσδιοριστούν.  

Τεχνικά έργα (πχ λιµάνια, 
µαρίνες, αυτοκινητόδροµοι, κ.α) 

Κάθε τεχνικό έργο θα µπορούσε να συνιστά µια ζώνη ρύπανσης που 
θα µπορούσε να εκτείνεται από µικρή απόσταση έως πάρα πολύ 
µεγάλη, ανάλογα µε την κλίµακα του κάθε τεχνικού έργου. 

 
 


