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1.7 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
 
1.7.1 Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα 
Η Π∆Ε έχει να καταδείξει πολλά αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα, µεταξύ των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (περιοχές Ramsar) [βλ. Αµβρακικός κόλπος, Υγρότοποι 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού, Λιµνοθάλασσα Κοτύχι – ∆άσος Στροφυλιάς], Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
[βλ. Αρχαία Ολυµπία, Ναός Επικούρειου Απόλλωνα], περιοχές Σύµβασης Βαρκελώνης [βλ. Υγρότοποι 
Αµβρακικού] και Βιογενετικά Αποθέµατα [βλ. Φυσικό Μνηµείο ∆άσους Λεσινίου].  
Η Περιφέρεια φιλοξενεί επίσης έναν σηµαντικό αριθµό προστατευόµενων περιοχών του Οικολογικού 
∆ικτύου Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για 
την ορνιθοπανίδα της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ). Σχετική εκτενής ανάλυση πραγµατοποιήθηκε στο κεφάλαιο 
καταγραφής των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (Α.1.1α.6 –3.3.5). 
Από τις λοιπές µορφές προστασίας στην ∆υτική Ελλάδα απαντώνται Αισθητικά ∆άση (Αισθητικό ∆άσος 
Σελέµνου και Χαράδρου, Αισθητικό ∆άσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων), ∆ιατηρητέα Μνηµεία της 
Φύσης και Εκτροφεία θηραµάτων (βλέπε κεφ. Α.1.1.α.6-3.3.5). 
Τέλος, σηµειώνεται ότι στην Π∆Ε οι Υγρότοποι Αµβρακικού, η Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, το 
Κοτύχι – Στροφυλιά και ο Χελµός - Βουραϊκός έχουν χαρακτηριστεί ως «Εθνικά Πάρκα», σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν.1650/86 «Για την προστασία περιβάλλοντος». Αναλυτική 
προσέγγιση και παράθεση στοιχείων έγινε σε σχετικό κεφάλαιο της µελέτης.  
 
Την τελευταία δεκαετία (2003-2012) έχει επέλθει µια σηµαντική πρόοδος στον χαρακτηρισµό / 
θεσµοθέτηση φυσικών περιοχών της ∆υτικής Ελλάδας ως προστατευόµενων περιοχών. Το γεγονός 
αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και συνιστά µια σηµαντική πρόοδο στα ζητήµατα που αφορούν 
στην προστασία της φύσης και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας.  
 
Σηµαντική επίσης πρόοδος επετεύχθη και µε την δηµοσίευση µιας σειράς νοµοθετηµάτων (µετά το 
2003) σχετικών µε την προστασία της φύσης. Ενδεικτικά αναφέρονται η ΚΥΑ 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», η ΚΥΑ 8353/276/2012 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) τροποποίηση και συµπλήρωση της 
37338/1807/2010 ΚΥΑ, ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις», ο Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων µε ειδικές 
διατάξεις για έργα/δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, κ.λπ. 
 
Αναφορικά µε τις προστατευόµενες περιοχές που απαντώνται στην ∆υτική Ελλάδα ισχύουν τα εξής: 
Οι προστατευόµενες περιοχές του διεθνούς δικαίου προϋπήρχαν της θεσµοθέτησης του Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 
1470/Β/09.10.2003) (βλέπε κεφ. Α.1.1.α.6-3.3.5).  
Για τις προστατευόµενες περιοχές του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριµένα για τις περιοχές του ∆ικτύου 
Natura 2000, σταδιακά πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: 
Για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, οι κατάλογοι των προτεινόµενων τόπων κοινοτικής σηµασίας1 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 92/43/ΕΚ διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µεταξύ Ιανουαρίου 2003 
και Μαρτίου 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΚ, από τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε τον κατάλογο του 
2006 στην Π∆Ε υπήρχαν 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).  
Σύµφωνα µε τους υπόλοιπους πέντε ενηµερωµένους καταλόγους2 που δηµοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την περίοδο 2008-2012 στην Π∆Ε παρέµειναν 24 Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (Οδηγία 92/43/ΕΚ). 

                                                 
1 Πηγή: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε την έγκριση, σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΚ του 
Συµβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα 
υπό τον αριθµό Ε(2006) 3261] (2006/613/ΕΚ). 
2 2008/335/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008 , βάσει της οποίας εγκρίνεται, σύµφωνα µε την οδηγία 
92/43/ΕΚ 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/ΕΚ 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/ΕΚ 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/ΕΚ 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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Ο αριθµός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας στην Π∆Ε παρέµεινε ο ίδιος (8 ΖΕΠ) έως το 2010. Το 2010 
ωστόσο 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 ως άνω αύξηση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας έγινε στο πλαίσιο καταδικαστικής απόφασης του 
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), σύµφωνα µε το οποίο η χώρα µας, κατατάσσοντας σε Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (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. Όλες οι προτεινόµενες από τη µελέτη 
περιοχές (πλην του Αγίου Όρους) απεστάλησαν ως ΖΕΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2010.  
 
Κατόπιν συνολικά των παραπάνω, σήµερα (2012), στην Π∆Ε απαντώνται 24 Ειδικές Ζώνες 
∆ιατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΚ) και 12 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).   
 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι µεταγενέστερος, της θεσµοθέτησης του υπάρχοντος ΠΠΧΣΑΑ, είναι και 
ο χαρακτηρισµός φυσικών περιοχών της ∆υτικής Ελλάδας ως Εθνικών Πάρκων. Το 2006, το 2008 και 
το 2009, µετά από εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης χαρακτηρίστηκαν µε Κοινή Υπουργική 
Απόφαση ως Εθνικά Πάρκα οι Υγρότοποι Αµβρακικού, η Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, το 
Κοτύχι – Στροφυλιά και ο Χελµός – Βουραϊκός, αντίστοιχα. Για την διοίκηση – διαχείριση των ως άνω 4 
Εθνικών Πάρκων έχουν συσταθεί και λειτουργούν 4 Φορείς ∆ιαχείρισης (Φ∆ Εθνικού Πάρκου 
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, Φ∆ Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού, Φ∆ Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, Φ∆ Εθνικού Πάρκου Χελµού – Βουραϊκού). Αξίζει να αναφερθεί πως 
σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου «Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών- Συγχώνευση- Κατάργηση 
Φορέων και Συναφείς ∆ιατάξεις» οι 4 προαναφερόµενοι Φορείς ∆ιαχείρισης διαµορφώνονται ως εξής: 
Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού» και το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία 
«Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου», που εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ λύονται, χωρίς να 
τεθούν σε εκκαθάριση και συγχωνεύονται σε ένα νέο ΝΠΙ∆, που συνιστάται µε την επωνυµία «Φορέας 
∆ιαχείρισης Υγροτόπων ∆υτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου».  
Το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς», και το ΝΠΙ∆ µε την 
επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού Βουραϊκού», που εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ λύονται, χωρίς να 
τεθούν σε εκκαθάριση και συγχωνεύονται σε ένα νέο ΝΠΙ∆, που συνιστάται µε την επωνυµία «Φορέας 
∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου».  
 
1.7.2 Αξιόλογα τοπία – χαρακτηρισµένοι χώροι 
Αξιόλογα τοπία της ∆υτικής Ελλάδας εντάσσονται και σε ειδικότερες µορφές προστασίας που απαντώνται 
και για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά σε άλλη ενότητα, όπως π.χ οι Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης 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. 
 
Η ∆υτική Ελλάδα έχει να καταδείξει σηµαντικές εναλλαγές στο τοπίο της γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερη 
από άποψη τοπίων. Η ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού προστατευόµενων περιοχών έρχεται να 
τεκµηριώσει την παρουσία περιοχών µε ιδιαίτερη αισθητική ή/και οικολογική αξία. Περιοχές που σε 
συνδυασµό µε τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, αλλά και τα ιδιαίτερα αστικά στοιχεία δύνανται να 
αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα ή άλλως ένα στοιχείο για την ενδογενή ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις τις αρχαιολογικής νοµοθεσίας (Ν.1465/1950, Ν.5351/1932), στην Π∆Ε απαντώνται 
8 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, ενώ σύµφωνα µε το πρόγραµµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός 
Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999) στην ∆υτική Ελλάδα 
έχουν αναγνωριστεί άλλα 27 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 
Το σύνολο των ως άνω Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους προϋφίστανται της θεσµοθέτησης του ΠΠΧΣΑΑ 
∆υτικής Ελλάδας. Συγκεκριµένα η αναγνώριση και θεσµοθέτηση περιοχών ως Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους βάσει της αρχαιολογικής νοµοθεσίας πραγµατοποιήθηκε από την περίοδο 1973 έως και 1983. Τα 
δε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του Προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (βλ. παραπάνω) αναγνωρίστηκαν 
την περίοδο 1996 έως και 1999.   
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την περίοδο θεσµοθέτησης του υπάρχοντος ΠΠΧΣΑΑ (2003) έως και σήµερα 
(2012) οι πιέσεις που ασκούνται στο τοπίο συνολικά της Π∆Ε είναι πολλές. Από τις σηµαντικότερες που θα 
µπορούσαν να αναφερθούν είναι οι πυρκαγιές (ειδικά του καλοκαιριού του 2007 που άλλαξαν ριζικά την 
φυσιογνωµία του τοπίου, ειδικά στην Ηλεία και στην Αχαΐα), οι ανεξέλεγκτες χωµατερές, οι παράνοµες 
δραστηριότητες (αποψίλωση βλάστησης, αµµοληψίες, κ.ά), η απόρριψη υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες και η άναρχη ουκιστική ανάπτυξη. Αν σ’ αυτές προστεθούν οι 
αναδασώσεις χωρίς σχεδιασµό/µέριµνα και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών γίνεται σαφές 
πως η υλοποίηση µιας πολιτικής προστασίας του τοπίου είναι επιτακτική. 
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Συµπερασµατικά η Π∆Ε διαθέτει ένα πλούσιο τοπιακό απόθεµα που δυστυχώς εκτιµάται ότι δεν 
προστατεύεται ή/και δεν αναδεικνύεται όπως επιβάλλουν οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, οι κοινοτικοί και 
εθνικοί κανόνες3. ∆εδοµένων επίσης των εξελίξεων στη γεωργία, στη δασοπονία, στις τεχνικές βιοµηχανικής 
και εξορυκτικής παραγωγής, καθώς και στον χωροταξικό σχεδιασµό, στην πολεοδοµία, στις συγκοινωνίες, 
στην υποδοµή, στον τουρισµό και στην αναψυχή καθίσταται αναγκαία η υλοποίηση δράσεων για την µείωση 
του ρυθµού αλλοίωσης των επιµέρους τοπίων στην ∆υτική Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι η ανάδειξη του τοπίου συνιστά πόρο που ευνοεί την οικονοµική ανάπτυξη, συµβάλλει στην 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην διαµόρφωση τοπικών παραδόσεων, αποτελεί συστατικό της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς και συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Π∆Ε. 
Οι προοπτικές για την ανάδειξη των σηµαντικών τοπίων της περιφέρειας µπορούν να είναι ιδιαίτερα θετικές 
µε την εφαρµογή της νέας Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής και την εφαρµογή κατευθύνσεων και µέτρων 
του αναθεωρηµένου ΠΠΧΣΑΑ. 
 
1.7.3 Πηγές ρύπανσης 
Οι πηγές ρύπανσης, σηµειακές ή διάχυτες, συνιστούν έναν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της Π∆Ε. 
Οι πολυπληθείς και πολυποίκιλες πιέσεις υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα 
συνιστούν και µια διαρκή αιτία υποβάθµισης του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας. Αναγκαίος κρίνεται ένας συνολικός σχεδιασµός αντιµετώπισης των πιέσεων αυτών και η 
χάραξη µιας στοχευµένης πολιτικής για την προστασία των κρίσιµων στοιχείων του φυσικού/πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και για την προώθηση της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.  
 
Από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων πηγών προκύπτει ότι, 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 αν αναλογιστεί κανείς ότι, η απουσία µιας 
αποτελεσµατικής πολιτικής στην διαχείριση των απορριµµάτων συµβάλλει στην σταδιακή και 
ολοένα αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
Ίδιας σηµαντικότητας πίεση φαίνεται να είναι και εκείνη που αφορά στις παράνοµες απορρίψεις των υγρών 
αποβλήτων και η απουσία λειτουργούντων µονάδων επεξεργασίας τους από τις διάφορες βιοµηχανικές 
µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στην ∆υτική Ελλάδα. Εδαφικοί και υδατικοί πόροι χρησιµοποιούνται 
συχνά πυκνά ως τελικοί αποδέκτες (π.χ λίµνες, λιµνοθάλασσες, χείµαρροι, ποταµοί, υπεδάφιες απορρίψεις, 
κ.ά) για την διάθεση των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερα µέριµνα και έλεγχος 
θα πρέπει να γίνεται σε µονάδες όπως ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, χοιροτροφεία, σφαγεία, κ.λπ. 
Στις βασικές καταγεγραµµένες πηγές ρύπανσης 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. Ειδικά για την γεωργία ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο παραγόµενος 
όγκος απορριµµάτων (π.χ πλαστικές σακούλες λιπασµάτων, µεταλλικές/ πλαστικές συσκευασίες 
φυτοφαρµάκων). Οι δε προκαλούµενες επιπτώσεις εντοπίζονται σηµειακά ή/και διαχέονται σε µεγαλύτερες 
αποστάσεις.  
Στον τοµέα των υδατικών πόρων οι παράνοµες απολήψεις νερού και ο αυξηµένος αριθµός γεωτρήσεων που 
δεν διαθέτουν τις νόµιµες άδειες χρήσης συµβάλλει στην καθοριστική και ανεξέλεγκτη µείωση των 
αποθεµάτων. Αν στους υδατικούς πόρους συµπεριλάβουµε τις παράνοµες αµµοληψίες, την απόρριψη 
στερεών/υγρών αποβλήτων και τα µεγάλα τεχνικά έργα (π.χ λιµάνια, µαρίνες, κ.ά.) τότε γίνεται πιο σαφές ότι 
οι πιέσεις που ασκούνται στα νερά είναι µεγάλες και η ανάγκη αντιµετώπισης των περιστατικών 
υποβάθµισης ακόµη µεγαλύτερη. 
Λοιπές πιέσεις που καταγράφηκαν στην ∆υτική Ελλάδα σε µικρότερη κλίµακα είναι η αστική και βιοµηχανική 
ατµοσφαιρική ρύπανση, οι εξορυκτικές δραστηριότητες (βλ. υποβάθµιση τοπίου, πιέσεις στην 
βιοποικιλότητα, κ.ά) και τα µεγάλα τεχνικά έργα (π.χ µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι, αεροδρόµια, λιµάνια, κ.ά.). 
Τα τελευταία αποτελούν δυνητικά πηγές ρύπανσης, λόγω των αυξηµένων εκποµπών θορύβου που 
δηµιουργούνται στις φάσεις κατασκευής/ λειτουργίας τους, των ενδεχόµενων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων 
που δύνανται να προκληθούν (π.χ διαρροές πετρελαιοειδών, τοξικών υγρών αποβλήτων, κ.ά.), και των 
υπολοίπων πιέσεων που ασκούν στους φυσικούς πόρους και στην βιοποικιλότητα. 
Τέλος, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου ρύπανσης, ως πηγή ρύπανσης στην ∆υτική Ελλάδα θα 
µπορούσαν να αποτελούν και οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αλλά και λοιποί φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι, 
δύνανται να προκαλέσουν εξαιρετικά σηµαντική υποβάθµιση τόσο στα φυσικά/πολιτιστικά στοιχεία, όσο και 
στις κατοικηµένες περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα που βίωσε η ∆υτική Ελλάδα ήταν και οι 
καταστροφές στην Ηλεία και Αχαΐα, το καλοκαίρι του 2007. Η καταστροφή των δασικών εκτάσεων, η 
διάβρωση των εδαφών, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η θανάτωση ειδών, η υποβάθµιση επιφανειακών υδάτων, 
οι καταστροφές σε παγκόσµια πολιτιστικά µνηµεία, η απώλεια ανθρωπίνων ζωών και οι σηµαντικές 
καταστροφές σε περιουσίες και δοµηµένο περιβάλλον είναι µερικές από τις σηµαντικότερες πιέσεις των 
φυσικών καταστροφών. 

                                                 
3 Βλέπε Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Τοπίο,  Σύµβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης, 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Πλαίσιο για τη ∆ιασυνοριακή Συνεργασία ανάµεσα σε Τοπικές Κοινότητες ή Αρχές, Ευρωπαϊκή 
Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύµβαση για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς, 
κ.ά. 
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1.7.4 Παραδοσιακοί οικισµοί 
Αξιολογώντας το Αρχείο Παραδσιακών Οικισµών και ∆ιατηρητέων Κτιρών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού4, εκτός από τους νοµικά κατοχυρωµένους παραδοσιακούς οικισµούς, παρατηρείται ότι υπάρχει 
σειρά οικισµών, ή τµήµατα οικισµών, όπου το πλήθος των διατηρητέων µνηµείων τους, τους καθιστά πολύ 
αξιόλογους. Τέτοιοι, όσον αφορά την ΠΕ Αιτωλ/νίας, µπορεί να θεωρηθούν το Μεσολόγγι, όπου συναντάται 
πλήθος ιστορικών τόπων, ιερών ναών, µοναστηριακών και αµυντικών συγκροτηµάτων, καθώς και οι 
κεντρικές περιοχές του Αγρινίου, του Αιτωλικού και του Αστακού µε σηµαντικά δείγµατα αστικών κτιρίων. 
Στην ΠΕ Αχαϊας ξεχωρίζουν τα Καλάβρυτα µε πολλούς θρησκευτικούς χώρους, πύργους, αλλά και αστικά 
κτίρια, το Αίγιο για τα αξιοσηµείωτα οικιστικά σύνολα και τα µεµονωµένα αστικά κτίρια και η Χαλανδρίτσα 
για τους ιερούς ναούς. Τέλος στην ΠΕ Ηλείας, ο Πύργος και η Ανδρίτσαινα ιδιαίτερα παρουσιάζουν 
ενδιαφέροντα δείγµατα αστικής αρχιτεκτονικής. 
 
Σχετικά µε την ίδρυση ∆ικτύου Παραδοσιακών Οικισµών, η οποία ενδεχοµένως θα αποφασιζόταν στο 
Συνέδριο Παραδοσιακών Οικισµών ∆υτικής Ελλάδας, όπως αναφερόταν στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., δεν υπάρχουν 
πληροφορίες που να το επιβεβαιώνουν, µε αποτέλεσµα να χάνεται µια ευκαιρία βιώσιµης διαχείρισης των 
όποιων πόρων για την ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε την έγκαιρη / προώθηση του προγράµµατος εκπόνησης µελετών για τη θεσµοθέτηση 
µορφολογικών κανόνων για τη δόµηση και την αρχιτεκτονική στους µικρούς οικισµούς της χώρας και σε 
περιοχές εκτός σχεδίου µε τον τίτλο «Μελέτες µορφολογικών κανόνων δόµησης και αρχιτεκτονικής» από το 
ΥΠΕΚΑ, αναµένεται να προκύψουν νέα στοιχεία ως προς το θέµα των αξιόλογων οικισµών που θα 
µπορούσαν να εκτιµηθούν στο Β1 ή Β2 στάδιο της παρούσας µελέτης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ 
της Π∆Ε.  
 
1.7.5 Αρχαιολογικοί χώροι 
Αξιολογώντας τον επίσηµο ∆ιαρκή Κατάλογο των Κηρυγµένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων της 
Ελλάδας5, εκτός από τους κηρυγµένους χώρους, στην Π∆Ε υπάρχουν ιστορικοί τόποι και αρχαιολογικοί 
χώροι που δεν έχουν κηρυχθεί ακόµη. Επιπλέον, λόγω της µεταγενέστερης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης του τοπίου, σε ό,τι αφορά αξιόλογους ιστορικούς τόπους και τοπία της Π∆Ε, δεν 
έχουν προβλεφθεί µέτρα προστασίας και ανάδειξής τους.  
 
Επιπλέον, ακόµη και σε ό,τι αφορά τον σηµαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Π∆Ε, την Αρχαία Ολυµπία, 
δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του τοπίου µετά τις πυρκαγιές του 2007.   
 
Ακολουθεί η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου που µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται 
σε κάθε θεµατική ενότητα. 

                                                 
4 estia.minemv.gr 
5 listedmonuments.culture.gr 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

Ε.Π. Τίτλος Φορέας Προϋπολογισµός Κατάσταση Περιοχή-∆ήµος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαµατικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση 
και εκσυγχρονισµός βασικών ∆ικτύων Υποδοµής και Ανάπτυξη 
νέων εγκαταστάσεων Τουρισµού ∆ιηµέρευσης 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8055230,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού 
Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 3481941,00 

τµήµατα διαγωνισµός 
τµήµατα ολοκληρώθηκαν 
τµήµατα σύµβαση 

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Π. Ε. 
ΑΧΑΪΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& 
ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ 3350000,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 3249862,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αποκατάσταση βορειότερων τµηµάτων µακρών πλευρών Ναού 
Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών 

ΤΑΜΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ 3000000,00 σε εξέλιξη - 2015 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΠΑΛΑΙΟΥ" Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& 
ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ 2236892,00 ολοκληρώθηκε ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ 1500000,00 σε εξέλιξη-2014 ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θέρµου 

ΛΣΤ' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΏΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 1365000,00 

τµήµατα διαγωνισµός 
τµήµατα ολοκληρώθηκαν ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Υποδοµές προσέλκυσης, διαχείρισης και εξειδικευµένης 
πληροφόρησης επισκεπτών περιοχής Αρχαίας Ολυµπίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) 1268940,00 ολοκληρώθηκαν 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ 

Ζ' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 1197000,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 6Η ΕΒΑ 1000000,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

Σύστηµα αυτόµατης ειδοποίησης, προστασίας, ανάδειξης και 
διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών για τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 953283,00 ολοκληρώθηκε ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

 
Αρκετά µικρότερα έργα, που δεν αναφέρονται στον πίνακα, αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης  αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Π∆Ε και 
βρίσκονται σε εξέλιξη, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.  
Με βάση την καταγραφή των έργων, τα σηµαντικότερα από αυτά αφορούν στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ για το φυσικό περιβάλλον 
προωθείται µόνο το πάρκο οικοανάπτυξης του Καϊάφα και η προστασία του Ε.Π. Κοτυχίου-Στροφιλιάς.  


