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ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Η περιοχή του υγροβιότοπου της λίµνης Τριχωνίδας, ανήκει στην πεδινή αγροτική
ζώνη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τα κύρια
οικιστικά κέντρα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.
Αποτελεί µια αµιγώς αγροτικά αναπτυσσόµενη περιοχή, µε σηµαντικό φυσικό πλούτο
και προοπτικές εξειδίκευσης στους κλάδους της γεωργίας - κτηνοτροφίας και των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Με βάση το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ1470Β/2003), η ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας
εντάσσεται στους εξής αναπτυξιακούς άξονες (άρθρο 3 Γ1 Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) :
1. Στον Πρωτεύοντα ∆ιευρωπαϊκό - Εθνικό ∆υτικό Αναπτυξιακό Άξονα : «Καλαµάτα Πύργος - Αµαλιάδα - Πάτρα - Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Άρτα - Ιωάννινα»
2. Στον ∆ευτερεύοντα ∆ιαπεριφερειακό Άξονα: «Λαµία - Καρπενήσι - Αγρίνιο ∆υτικός Άξονας»
3. Στον Ενδοπεριφερειακό Άξονα : «Αγρίνιο - Θέρµο - Ναύπακτος»
Η πρόσφατη ολοκλήρωση και λειτουργία της «Ιόνιας Οδού»: Αντίρριο - Μεσολόγγι Αγρίνιο - Άρτα - Ιωάννινα, που αποτελεί τµήµα του ∆υτικού Άξονα, αποτελεί ζωτικής
σηµασίας έργο για την περιοχή και συγχρόνως σηµαντική ευκαιρία τουριστικής
ανάδειξης του υγροβιότοπου της Τριχωνίδας.
Εξαιρετικά σηµαντικό αναπτυξιακό έργο για την ανάδειξη της λίµνης Τριχωνίδας, είναι
η ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης του εθνικού οδικού άξονα Ε.Ο.38 σύνδεσης του
Αγρινίου µε το Καρπενήσι, που αναµένεται να αυξήσει την προσπελασιµότητα στην
περιοχή και να ενισχύσει την τις κοινωνικοοικονοµικές σχέσεις που παραδοσιακά
αναπτύσσονται µεταξύ των δύο οικισµών.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες - προοπτικές της παραλίµνιας περιοχής της Τριχωνίδας
καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τις κατευθύνσεις του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. για την
ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και την πεδιάδα του ποταµού Αχελώου.
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Το Αγρίνιο ιεραρχείται ως «κέντρο ενισχυµένου 2ου επιπέδου», µετά την Πάτρα, µε
προωθητικές δραστηριότητες την ανώτατη εκπαίδευση, τη διοίκηση, την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων, τον εναλλακτικό τουρισµό, το εµπόριο και την µεταποίηση.
Ειδικότερα δε, οι οικισµοί (δίπολο) Αγρινίου και Μεσολογγίου, είναι οι µόνοι οικισµοί
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που χαρακτηρίζονται ως «Κέντρα εναλλακτικού
τουρισµού», λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα προώθησης θεµατικών µορφών τουρισµού
µε αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων (λιµναίος, ιαµατικός τουρισµός κ.λπ.) και
πολυθεµατικών διαδροµών µονοπατιών φυσικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην
περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.
Επιπλέον, µεταξύ των στρατηγικών στόχων του πλαισίου, είναι και η προώθηση των
διαδικασιών ένταξης των φυσικών οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας ∆. Ελλάδας,
όπως δασών, ακτών και λιµνών (υγροβιοτόπων), σε διεθνή δίκτυα προστατευόµενων
περιοχών.
Συγχρόνως, προτεραιότητα για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αποτελεί
η αναδιάρθρωση και εξειδίκευση της πρωτογενούς παραγωγής, µε την υποστήριξη
της βιολογικής γεωργίας και της κτηνοτροφικής παραγωγής, που αποτελεί
εξειδίκευση για την ορεινή ενδοχώρα.
Με βάση τα προγραµµατικά πλαίσια και την χωρική εξειδίκευση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων (άρθρο 3 Γ3 Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα η
προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) στην περιοχή του
διπόλου Μεσολογγίου - Αγρινίου, ενώ επισηµαίνεται η ανάγκη αντιµετώπισης των
συγκρούσεων χρήσεων γης στην περιοχή του Αγρινίου και διαχείρισης των
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην περιοχή της πεδιάδας του Αχελώου.
Από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ1470Β/2003), αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανάδειξης των υγροβιοτόπων της
Αιτωλοακαρνανίας, σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση και καθετοποίηση της
πρωτογενούς παραγωγής.
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Η σύνδεση του θεµατικού τουρισµού µε την πρωτογενή παραγωγή, αποτελεί πάγια
κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον Τουρισµό (ΦΕΚ3155Β/2013) για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Το Ειδικό Πλαίσιο, εξειδικεύει τις δυνατότητες ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος
στην περιοχή της λίµνης Τριχωνίδας και λαµβάνεται υπό όψη στη µελέτη, παρά το
γεγονός ότι δεν είναι σε ισχύ από το 2015 (αρ.3632/2015 ΣτΕ), καθώς ακυρώθηκε για
λόγους τυπικούς - διαδικαστικούς και όχι ως προς το περιεχόµενό του.
Ειδικότερα, µε βάση την κατηγοριοποίηση και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων του
Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό (αρ. 4, 5 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.), η ευρύτερη περιοχή της
Τριχωνίδας είναι κατάλληλη για την υποδοχή δραστηριοτήτων θεµατικού τουρισµού,
σε διασύνδεση µε την τοπική πρωτογενή παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του πλαισίου στην ανάπτυξη ειδικών µορφών
θεµατικού

τουρισµού (φυσιολατρικός, ιαµατικός, αλιευτικός εσωτερικών υδάτων,

θρησκευτικός

κ.λπ.),

καθώς

και

στη

διαµόρφωση

πολυθεµατικών

δικτύων

µονοπατιών - διαδροµών (δρόµοι ελιάς, κρασιού κ.λπ.), κατ' επέκταση των εθνικών
δικτύων µονοπατιών. (άρθρο 6 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.).
Οι γενικές κατευθύνσεις των πλαισίων στρατηγικού σχεδιασµού, όπως αναφέρθηκαν
επιγραµµατικά και αφορούν την περιοχή της λίµνης Τριχωνίδας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.2003 &
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.2013), υιοθετούνται και από τη µελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας (2016)
η οποία βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής έγκρισης - θεσµοθέτησης.
Η γενική κατεύθυνση του νέου - αναθεωρηµένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις λίµνες της
Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται αναξιοποίητες, είναι η ανάδειξή τους
µέσω του θεµατικού τουρισµού, που θα αποτελεί συµπληρωµατική δραστηριότητα
και όχι κύρια.
Τα πλαίσια στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού και τα σηµαντικά αναπτυξιακά έργα
στην ευρύτερη περιοχή του διπόλου Αγρίνιο - Μεσολόγγι, όπως αναφέρθηκαν
επιγραµµατικά για τις ανάγκες της µελέτης, διαµορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την
συνέργεια των κλάδων του τουρισµού και της τοπικής παραγωγής στην περιοχή της
Τριχωνίδας.
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Η περιοχή αποκτά στρατηγική θέση στη συµβολή των κύριων οδικών αξόνων εθνικής
και διεθνούς σηµασίας, µε προοπτική ένταξης της λίµνης Τριχωνίδας στο ενιαίο
δίκτυο τουριστικού ενδιαφέροντος, µε τις όµορες λίµνες Λυσιµαχείας, Κρεµαστών,
Οζερού, Στρατού και Καστρακίου.
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Ο σηµαντικότερος οικισµός της περιοχής είναι το Αγρίνιο, έδρα του ∆ήµου Αγρινίου,
µε µόνιµο πληθυσµό 46.899 κατοίκους(1) (απογραφή 2011), ο οποίος καθορίζει σε
µεγάλο βαθµό τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και τις χρήσεις γης στην ευρύτερη
περιοχή της Τριχωνίδας.
Το Αγρίνιο και κατ' επέκταση η περιοχή της πρώην Επαρχίας Τριχωνίδας,
αναπτύχθηκε πληθυσµιακά κυρίως κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα(2) και η
οικονοµία της περιοχής εξειδικεύεται µέχρι και σήµερα στην πρωτογενή παραγωγή.
Στην περιφέρεια του Αγρινίου και πλησίον της λίµνης Τριχωνίδας, αναπτύσσονται
µικρότεροι οικισµοί, µε σηµαντικότερους το δίπολο των περιαστικών οικισµών
Καινούργιου και Παναιτωλίου ∆.Ε. Θεστιέων ∆. Θέρµου, µε µόνιµο πληθυσµό 2.790
και 2.935 κατοίκους αντίστοιχα(1), καθώς και ο όµορος οικισµός της Παραβόλας µε
µόνιµο πληθυσµό 1.118 κατοίκους(1).
Η οικιστική ενότητα Καινούργιου - Παναιτωλίου - Παραβόλας, αναπτύσσεται σε
άµεση εξάρτηση από τον οικισµό του Αγρινίου και αποτελεί το βασικό εµπορικό
κέντρο της παραλίµνιας ενότητας, όπου συγκεντρώνει στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις,
κοινωνικές και τουριστικές υποδοµές.
Η οικιστική αυτή ενότητα, αναπτύσσεται γραµµικά κατά µήκος του τµήµατος του
άξονα της Εθνικής Οδού 38, που διασχίζει το βόρειο τµήµα της παρόχθιας περιοχής
της λίµνης Τριχωνίδας και συνδέει το Αγρίνιο µε τον ηµιορεινό οικισµό του Θέρµου.
Ο οικισµός του Θέρµου, µε µόνιµο πληθυσµό 1.716 κατοίκους(1), αποτελεί τον κύριο
ηµιορεινό οικισµό της πρώην Επαρχίας Αποκούρου (σηµερινός ∆ήµος Θέρµου), ο
οποίος εξειδικεύεται στην κτηνοτροφική παραγωγή.
Αναπτύσσει έντονες εξαρτήσεις µε τους όµορους ηµιορεινούς και ορεινούς οικισµούς
της ευρύτερης περιοχής της Τριχωνίδας, καθώς επίσης και µε τους εγγύτερους στην
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περιοχή οικισµούς του ∆ήµου Ναυπακτίας, που αναπτύσσονται ανατολικά του
ποταµού Εύηνου.
Το νότιο τµήµα της λίµνης Τριχωνίδας, χαρακτηρίζεται από την γραµµική ανάπτυξη
κατά µήκος της επαρχιακής οδού 2 «Χάνι Συκιάς - Κ. Μακρινού», του δικτύου των
µικρών αγροτικών οικισµών : Ζευγαράκι - Παππαδάτες - Ματαράγκα - Γραµµατικού Γαβαλού - Αγ. Ανδρέας και κατ' επέκταση του οικισµού της Κάτω Μακρινούς, που
ανήκουν στις ∆.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας ∆. Αγρινίου.
Οι οικισµοί αυτοί είναι αµιγώς αγροτικοί και περιβάλλονται από εκτάσεις γεωργικής
γης υψηλής παραγωγικότητας.
Στην περιφέρεια της λίµνης αναπτύσσονται και µικρότεροι, αµιγώς αγροτικοί οικισµοί
- συνοικισµοί που δεν διαθέτουν στοιχειώδη οργάνωση και υποδοµές.
Το µοντέλο οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, χαρακτηρίζεται από την γραµµική
ανάπτυξη των οικισµών κατά µήκος των κύριων οδικών αξόνων, οι οποίοι
διαµορφώνουν τοπικά κέντρα, όπου συχνά παρατηρείται σύγχυση των λειτουργιών
και των χρήσεων γης και κίνδυνοι από την διαµπερή - διερχόµενη κυκλοφορία.
Η πλειονότητα των ηµιορεινών αυτών οικισµών που αναπτύσσονται στις απολήξεις
των όρεων του Παναιτωλικού και του Αρακύνθου, διαθέτουν αξιόλογη θέα στη λίµνη
και στο αγροδασικό τοπίο της περιοχής.
2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Οι κύριοι παραλίµνιοι οικισµοί διαθέτουν εγκεκριµένο σχέδιο πόλης και ειδικότερα :
1. το Παναιτώλιο (ΦΕΚ135∆/1994)
2. το Καινούργιο (ΦΕΚ89∆/1977)
3. το Θέρµο (ΦΕΚ74Α/1948)
4. οι κύριοι οικισµοί της νότιας όχθης : Ζευγαράκι (ΦΕΚ243Α/1949), Παππαδάτες
(ΦΕΚ196Α/1919), Ματαράγκα (ΦΕΚ261Α/1950), Γραµµατικού (ΦΕΚ53Α/1948),
Γαβαλού (ΦΕΚ131Α/1947) Αγ. Ανδρέας (ΦΕΚ33Α/1948)
5. ο µικρός συνοικισµός της Νέας Αβόρανης (ΦΕΚ446∆/1977), λόγω εγγύτητας µε
τους οικισµούς του Παναιτωλίου και του Καινούργιου.
Οι ανωτέρω αναγραφόµενοι οικισµοί της νότιας όχθης της λίµνης, είναι επίσης
οριοθετηµένοι µε τις διατάξεις του Π.∆.24-04-1985 (ΦΕΚ181∆/1985), ως οικισµοί µε
πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων.
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Τα όρια των οικισµών αυτών, περιλαµβάνουν κατά κανόνα τα µικρά τµήµατα που
εντάχθηκαν σε σχέδια πόλης µε προγενέστερες αποφάσεις κατά την περίοδο 1919 1950, τα οποία αντιστοιχούν στους παλαιούς πυρήνες των οικισµών.
Σηµειώνεται ότι, δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός και η απεικόνιση στους
χάρτες της µελέτης, των παλαιών σχεδίων πόλης, ορισµένων από των οικισµών της
νότιας όχθης, εξαιτίας της έλλειψης των επίσηµων σχεδίων που συνοδεύουν τις
σχετικές αποφάσεις.
Οι µικρότεροι παραλίµνιοι αγροτικοί οικισµοί, είναι οριοθετηµένοι µε τις διατάξεις του
Π.∆.24-04-1985 (ΦΕΚ181∆/1985), ως οικισµοί κάτω των 2.000 κατοίκων, ενώ
καταγράφονται και οικισµοί που οριοθετούνται µε ακτίνα 800 µ. από το κέντρο τους,
όπως ο κύριος οικισµός της Ανάληψης ∆. Θέρµου και οι µικρότεροι οικισµοί συνοικισµοί Μεσάριστα, Σαράντη και Παλαιοζεύγαρο ∆. Αγρινίου.
2.3. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Οι βασικοί οδικοί άξονες που διασχίζουν την περιοχή µελέτης, είναι οι εξής :
1. Εθνική Οδός 5 «Ρίο - Αντίρριο - Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Αµφιλοχία - Άρτα Φιλιππιάδα - Ιωάννινα » (παλαιά εθνική οδός)
2. Εθνική Οδός 38 «Λαµία - Καρπενήσι - Αγρίνιο - Θέρµο»
3. Επαρχιακή Οδός 2 «Χάνι Συκιάς - Κ. Μακρινού»
4. Επαρχιακή Οδός 17 «Θέρµο - Κουρµέκιο - Ναύπακτος δια Πετροχωρίου,
Σιταραλώνων - Κ. Μακρινούς - Γέφυρας Μπανιά»
5. Επαρχιακή Οδός 11 «Θέρµο - ∆ρυµώνας δια Ταξιαρχών µέχρις ορίων Ν.
Ευρυτανίας προς Προυσό» (σύνδεση µε Επαρχιακή Οδό 1 «Καρπενήσι - Καρίστα
- Προυσός προς Θέρµο»)
6. Λοιπά τµήµα Επαρχιακών και Κοινοτικών Οδών, που εξυπηρετούν κυρίως τη
σύνδεση των αποµακρυσµένων ηµιορεινών οικισµών του ∆. Θέρµου.
Το σηµαντικότερο έργο υποδοµής που κατασκευάζεται στην περιοχή, αντιστοιχεί
στην «Βελτίωση της Εθνικής Οδού 38 Αγρινίου - Καρπενησίου»(3), τµήµα της οποίας
από το Αγρίνιο µέχρι τον οικισµό της Καµαρούλας έχει ήδη κατασκευασθεί.
Το έτος 2017 ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία η περιµετρική οδός
των νοτίων παταριχώνιων οικισµών του ∆. Αγρινίου, η οποία εξυπηρετεί τις βασικές
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µετακινήσεις και την πρόσβαση στην εκτεταµένη καλλιεργήσιµη γη που εκτίνεται, από
τα όρια των οικισµών µέχρι την παρόχθια ζώνη της λίµνης.
Με την κατασκευή της παράκαµψης των οικισµών αυτών, υποβαθµίζεται λειτουργικά
το τµήµα της Επαρχιακής Οδού 2 που διέρχεται µέσα από τους οικισµούς, το οποίο
εξυπηρετεί πλέον τοπικές µετακινήσεις.
Η περιοχή µελέτης εξυπηρετείται από δύο ενότητες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων
που συνδέονται µε τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων των Βιολογικών Καθαρισµών
του Αγρινίου και του Θέρµου.
Μέχρι το έτος 2000 που ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού Αγρινίου,
τα αστικά λύµατα διοχετεύονταν στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής και ιδίως στην
όµορη Λίµνη Λυσιµαχεία, προκαλώντας µεταξύ άλλων προβλήµατα ευτροφισµού(4).
Η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων του Αγρινίου, λειτουργεί ικανοποιητικά, εξυπηρετεί
µέγιστο πληθυσµό 60.000 κατοίκων και τα επεξεργασµένα λύµατα διοχετεύονται
στον ποταµό Αχελώο(5).
Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκεται υπό
κατασκευή το έργο αναβάθµισης της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων του Αγρινίου
για πληθυσµό µέχρι 90.000 κατοίκων, µε παράλληλη εξυπηρέτηση των κατοίκων των
παραλίµνιων οικισµών Καινούργιου - Παναιτωλίου, Αγγελοκάστρου, Λυσιµαχείας και
Λεπενούς(6).
Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε το έργο «ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων
λυµάτων παραλίµνιων οικισµών Τριχωνίδας»(7), το οποίο περιλαµβάνει την
κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων για την εξυπηρέτηση των οικισµών που
αναπτύσσονται νότια της λίµνης Τριχωνίδας, όπως αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
ενότητα, καθώς και του οικισµού της Παραβόλας, µε την προοπτική σύνδεσης µε τον
βιολογικό καθαρισµό Αγρινίου, µετά την ολοκλήρωση του έργου αναβάθµισής του.
Όσον αφορά στην µονάδα επεξεργασίας λυµάτων Βιολογικού Καθαρισµού του
Θέρµου, έχει δυναµικότητα 6.333 κατοίκων και τα επεξεργασµένα λύµατα
διοχετεύονται στον χείµαρρο του Θέρµου.
Η λειτουργία της µονάδας δεν είναι ικανοποιητική, εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης
νιτρικών που καταγράφονται στα επεξεργασµένα λύµατα(5), ενώ προβληµατική είναι
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και η θέση της µονάδας, εντός του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου του Ιερού
Θερµίου Απόλλωνος (ΦΕΚ470Β/1997).
Παράλληλα αναµένεται η εξέλιξη του έργου υδροδότησης των νότιων παρατριχώνιων
οικισµών από τη λίµνη Καστρακίου, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεµότητα µετά τη
δηµοπράτησή του.
Τα νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των παραλίµνιων οικισµών της Τριχωνίδας,
συµβάλλουν καθοριστικά στη διαφύλαξη - προστασία της ποιότητας των υδάτων της
λίµνης, καθώς και στη διατήρηση της στάθµης της, η οποία παρουσιάζει σηµαντικές
διακυµάνσεις, εξαιτίας της χρήσης των υδατικών πόρων της, όχι µόνο για άρδευση
αλλά και για ύδρευση των οικισµών.
Το υδατικό ισοζύγιο (εισροές - εκροές) της λίµνης Τριχωνίδας είναι οριακά θετικό και
υπάρχει πιθανότητα αναστροφής του(19).
Η περιοχή αρδεύεται κυρίως από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ παράλληλα λειτουργούν
Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), όπως των ∆.Ε. Παραβόλας και
∆.Ε. Μακρυνείας, τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα.
Σε όλη την περιφέρεια της λίµνης και σε απόσταση που φτάνει µέχρι και την όχθη
της, διέρχεται γραµµή υψηλής (150Kv) και υπερυψηλής (400Kv) τάσης της ∆.Ε.Η.(8),
η οποία αποτελεί στοιχείο αισθητικής υποβάθµισης του τοπίου και κινδύνου για την
υγεία, στα τµήµατα που διέρχονται πλησίον των οικισµών.
Όσον αφορά στο σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων, οι οικισµοί της περιοχής
εξυπηρετούνται συγχρόνως από τον ΧΥΤΑ Αγρινίου, στην περιοχή του οικισµού της
Λεπενούς, όπου µεταφέρονται τα στερεά απόβλητα του ∆. Αγρινίου, και από τον
ΧΥΤΑ Βλαχοµάνδρας του ∆. Ναυπακτίας, ο οποίος εξυπηρετεί τους οικισµούς του ∆.
Θέρµου.
2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το σύνολο των αγροτικών οικισµών που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της λίµνης
Τριχωνίδας, παρουσιάζουν κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Η ανάπτυξη των οικισµών είναι προσανατολισµένη στην αγροτική παραγωγή, ενώ
ασθενής χαρακτηρίζεται ο κλάδος της αλιείας, παρά το γεγονός ότι η λίµνη διαθέτει
σηµαντικά είδη ψαριών οικονοµικής σηµασίας, όπως η αθερίνα.
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Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µελέτης, που αναπτύσσεται µεταξύ των κύριων
παρατριχώνιων οδών και της όχθης της λίµνης, αποτελείται από εκτάσεις µε
χαρακτηριστικά γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ενώ κατά περιοχές
καταγράφονται µεµονωµένες χρήσεις αναψυχής, µε µεγαλύτερη συγκέντρωση στην
βόρεια παρόχθια περιοχή των οικισµών ∆ογρή και Βαρειά.
Στην περιοχή της λίµνης Τριχωνίδας αναπτύσσονται κυρίως αροτραίες καλλιέργειες,
εσπεριδοειδή, ελαιώνες, καθώς και καπνά («Νικοτιανή») τα οποία καλλιεργούνται
µαζικά από την απελευθέρωση και ένταξη της περιοχής στο νέο Ελληνικό κράτος το
1832, ενώ καταγράφονται στην περιοχή από το 17ο αιώνα διαµορφώνοντας ιδιαίτερη
παράδοση στο συγκεκριµένο προϊόν(9)
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας για το έτος 2017(10),
στην πεδινή περιοχή που περιβάλλει την λίµνη Τριχωνίδα και αντιστοιχεί στις ∆.Ε.
Θεστιέων, Παναιτωλίου, Αρακύνθου, Παραβόλας και Μακρυνείας, καταγράφονται :
68.751 στρ. αροτραίων καλλιεργειών (66,49%), 32.995 στρ. δενδρωδών (31,91%) και
µόλις 1.647 στρ. αµπελώνων (1,60%).
Η κτηνοτροφία της περιοχής αναπτύσσεται κυρίως στην περιοχή της ∆.Ε. Θέρµου, η
οποία κατά κανόνα διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ελεύθερης βόσκησης.
Η αλιεία στην περιοχή δεν αποτελεί κλάδο εξειδίκευσης, παρά τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα της περιοχής, ενώ στην περιοχή καταγράφεται στοιχειώδες αλιευτικό
καταφύγιο στην όχθη του Παναιτωλίου.
Το σύνολο των παραλίµνιων οικισµών της περιοχής, είναι άµεσα εξαρτηµένοι από το
διαπεριφερειακής εµβέλειας οικιστικό κέντρο του Αγρινίου, γεγονός που καθιστά
ασθενείς τις κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις ανάµεσα στους αγροτικούς οικισµούς
του βόρειου και του νότιου τµήµατος της λίµνης.
Στην πραγµατικότητα διαµορφώνονται οι εξής οικιστικές ενότητες :
1. Ενότητα οικισµών βόρειου τµήµατος της λίµνης, µε ισχυρούς πόλους τους
οικισµούς Καινούργιου - Παναιτωλίου - Παραβόλας :
Συγκεντρώνει στοιχειώδη κοινωνική και τουριστική υποδοµή, καθώς και γραµµικά
εµπορικά κέντρα κατά µήκος της εθνικής οδού, που εξυπηρετούν κυρίως τις
καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων.
2. Ενότητα µικροµεσαίων αγροτικών οικισµών νοτίου τµήµατος της λίµνης :
__________________________________________________________________________________
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Αποτελούν τους κύριους παραγωγικούς πόλους της αγροτικής περιοχής, ενώ
παράλληλα αναπτύσσουν στοιχειώδεις χρήσεις αναψυχής.
3. Ενότητα ηµιορεινών οικισµών ανατολικού τµήµατος λίµνης, µε κύριο οικιστικό
κέντρο τον οικισµό του Θέρµου και σηµαντικότερους περιφερειακούς πόλους
τους οικισµούς του Πετροχωρίου και της Ανάληψης :
Αποτελούν κτηνοτροφικούς οικισµούς, µε στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις (κέντρο
υγείας κ.λπ.) που συγκεντρώνονται κυρίως στον οικισµό του Θέρµου.
Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία των τελευταίων ετών, επιδείνωσε σταδιακά την
ύφεση και την µείωση της αποδοτικότητας στον αγροτικό τοµέα, µε αποτέλεσµα την
πληθυσµιακή συρρίκνωση των παραλίµνιων οικισµών.
Ειδικότερα, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της στατιστικής αρχής, για τα έτη 1991,
2001 και 2011(1) παρατηρείται υψηλός ρυθµός µείωσης του µόνιµου πληθυσµού, σε
όλους σχεδόν τους οικισµούς της περιοχής µελέτης, που σε ορισµένους εξ' αυτών
ανέρχεται σχεδόν στο 50% του πληθυσµού.
Ιδίως στους νότιους παραλίµνιους οικισµούς, η µείωση του πληθυσµού την περίοδο
1991 - 2011, είναι καθολική και αντιστοιχεί κατά µέσον όρο περίπου στο 20%.
3. ΦΥΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΟΠΙΑ
Η λίµνη Τριχωνίδα, η µεγαλύτερη λίµνη της χώρας µε επιφάνεια 96,51 km2

(11)

,

σχηµατίζεται στην πεδινή αγροτική περιοχή του κάµπου του Αγρινίου, περιβάλλεται
από τους ορεινούς όγκους του Αρακύνθου µε κορυφή 984 µ. και του Παναιτωλικού
µε κορυφή 1.924 µ., και εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της υδρολογικής λεκάνης
του ποταµού Αχελώου.
Συνδέεται µε τη λίµνη Λυσιµαχεία µέσω τάφρου µήκους 2,76 km(11), µε την οποία
κατά το παρελθόν αποτελούσε ενιαίο υγροβιότοπο(12) και αναπτύσσει κοινά
χαρακτηριστικά ως προς το τοπίο, τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα.
Κύριοι άξονες τροφοδοσίας της λίµνης Τριχωνίδας είναι οι 20 και πλέον χείµαρροι

(13)

που πηγάζουν από τις απολήξεις του Αρακύνθου και του Παναιτωλικού, ενώ
καταγράφεται σηµαντικός αριθµός υπογείων πηγών της λίµνης που συµβάλλουν στη
διατήρηση του πλούσιου υδατικού αποθέµατος.
__________________________________________________________________________________
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Το πλεονάζον υδατικό δυναµικό της Λίµνης Τριχωνίδας, διοχετεύεται µέσω της
ενωτικής τάφρου στη λίµνη Λυσιµαχεία και στη συνέχεια καταλήγει, µέσω της τάφρου
∆ίµηκου, στον ποταµό Αχελώο, τον πλουσιότερο σε υδατικό δυναµικό γηγενή
ποταµό της χώρας(14).
Η λίµνη Τριχωνίδα έχει βάθος 58 µ. και µεγάλο αριθµό πηγών τροφοδοσίας, ωστόσο
καταγράφονται σηµαντικές διακυµάνσεις της στάθµης της, η οποία µειώνεται σε
ανησυχητικό βαθµό κατά τη θερινή περίοδο εξαιτίας της υπεράντλησης.
Το παρόχθιο τοπίο του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, έχει αλλοιωθεί
σηµαντικά µε την σταδιακή επικράτηση των γεωργοκτηνοτροφικών χρήσεων και την
υποχώρηση - καταπάτηση της φυσικής βλάστησης, η οποία εξακολουθεί και
διατηρείται κυρίως στις φυσικές όχθες των χειµάρρων που διαρρέουν την περιοχή.
Χαρακτηριστικό του τοπίου και της βλάστησης που κυριαρχούσε στην περιοχή,
αποτελεί το εναποµένον τµήµα του δάσους «Φράξου», επιφανείας περίπου 22 στρ.,
σε απόσταση 100 µ. από την όχθη της λίµνης και πλησίον του οικισµού Τριχώνιο.
Η γεωµορφολογία και το έντονο ανάγλυφο των λόφων στο ανατολικό τµήµα της
παρόχθιας ζώνης της, αποτέλεσαν παράγοντα διατήρησης του φυσικού τοπίου.
Ολόκληρη η λοφώδης περιοχή που περιβάλλει το ανατολικό τµήµα της λίµνης
Τριχωνίδας, µε κέντρο την παραλία στη θέση «Φωτµού», αποτελεί εξαιρετικού
φυσικού κάλλους περιοχή που χρίζει ειδικής προστασίας.
Στην ευρύτερη αυτή περιοχή του ανατολικού - νοτιοανατολικού τµήµατος της λίµνης,
καταγράφονται επίσης ακτές κολύµβησης, δείγµα της καλής ποιότητας των υδάτων.
Ειδικότερα δε, µε βάση το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆. Στερεάς Ελλάδας(11), από το σύνολο των λιµνών του
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, µόνο οι λίµνες Τριχωνίδας και Αµβρακίας χαρακτηρίζονται
«καλής» οικολογικής κατάστασης και χηµικής σύστασης.
Ωστόσο, οι αγροκτηνοτροφικές χρήσεις που αναπτύσσονται σε όλη την παραλίµνια
περιοχή του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, αποτελούν σηµαντική πηγή
ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων τροφοδοσίας των λιµνών.
Ενδεικτικά, αναφέρεται η συγκέντρωση ελαιοτριβείων στη βόρεια παρόχθια ζώνη της
Λίµνης Τριχωνίδας, καθώς και διάσπαρτων κτηνοτροφικών µονάδων περιµετρικά της
λίµνης Λυσιµαχείας.
__________________________________________________________________________________
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Η λειτουργία οργανωµένων µονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης των ελαιουργικών
και κτηνοτροφικών αποβλήτων στην περιοχή, αποτελεί προτεραιότητα για την
διαφύλαξη του λιµναίου οικοσυστήµατος.
Παράλληλα, σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων διοχετεύονται στις λίµνες
από τη χρήση λιπασµάτων στις καλλιέργειες (νιτρορύπανση), αλοιώνοντας τη χηµική
σύσταση των υδάτων και επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις από τον ευτροφισµό.
Το φαινόµενο του ευτροφισµού, επηρεάζεται και από τις απορρίψεις στερεών
αποβλήτων σε χειµάρρους και σε θέσεις πλησίον των επιφανειακών υδάτων, εξαιτίας
της κακής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της περιοχής.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η καταγραφή Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.), σε απόσταση µόλις 50 µ. από τη συµβολή της εθνικής
οδού µε την ενωτική τάφρο που συνδέει τις λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµαχεία.
Η ευρύτερη περιοχή του υγροβιότοπου των λιµνών Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας,
χαρακτηρίζεται από περιοχές φυσικού κάλλους και δάση, όπως ενδεικτικά
αναφέρονται το δάσος των υπεραιωνόβιων πλατανιών µεταξύ των οικισµών του
Πετροχωρίου και της Ανάληψης και τα καστανοδάση του όρους Αρακύνθου.
Κύριο χαρακτηριστικό του Παναιτωλικού όρους είναι ο µεγάλος αριθµός πηγών και οι
ρεµατιές που καταλήγουν στο ανατολικό τµήµα του, και ιδίως το εντυπωσιακό
φαράγγι «πάντα βρέχει»(12).
Στις εκβολές του χειµάρρου Μοκεστιάνου, πλησίον του χωριού Παλαιόµυλος,
καταγράφονται ιαµατικές πηγές.
Στην παραλίµνια περιοχή καταγράφονται ενδιαφέρουσες διαδροµές και µονοπάτια,
που συνδέουν την λίµνη Τριχωνίδα µε τους µικρούς οικισµούς - συνοικισµούς που
αναπτύσσονται στις πλαγιές των λόφων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδροµές
Κάτω Κεράσοβο - Άνω Κεράσοβο (όρος Αράκυνθος), Καινούργιο - Άνω Βλοχός
(Παναιτωλικό όρος) και Σιταράλωνα - Πετροχώρι.
Από την περιοχή διέρχονται τα Εθνικά Μονοπάτια 11 «Καρπενήσι - Αγρίνιο» και 12
«Καρπενήσι - Ναύπακτο», τα οποία συνδέονται µε µικρότερα που εξυπηρετούσαν
τοπικές συνδέσεις µεταξύ των χωριών και αντιστοιχούν κυρίως σε «µονοπάτια
αναψυχής» και «µονοπάτια διαβίωσης»(15).
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3.2. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Ο υγροβιότοπος των λιµνών Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, διαθέτει 200 και πλέον είδη
ορνιθοπανίδας, από τα οποία τα 30 είναι προστατευόµενα, ωστόσο χαρακτηρίζονται
από µικρούς πληθυσµούς. Τον χειµώνα οι λίµνες προσελκύουν κυρίως πάπιες,
«βουτηχτάρια» και «Ixobrychus minutus» (Μικροτσικνιάς), ενώ πιθανώς φωλιάζουν
«Nycticorax nycticorax» (Νυχτοκόρακας). Επιπλέον έχουν καταγραφεί τα θηλαστικά
«Lutra lutra» (Βίδρες), καθώς και είδη ενδηµικών ψαριών και στις δύο λίµνες(16).
Χαρακτηριστικό ενδηµικό είδος της Λίµνης Τριχωνίδας, είναι η Αθερίνα (Atherinidae),
η οποία αποτελεί είδος οικονοµικής σηµασίας και το κύριο αλιεύσιµο είδος της
περιοχής, ενώ διαθέτει ακόµη 24 είδη ψαριών(17).
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός, ότι είναι το µοναδικό θαλάσσιο είδος αθερίνας που
ζει σε γλυκά νερά.
Συγχρόνως, καταγράφονται και είδη µε ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως ο Νανογωβιός
(Economidichthys trichonis), ο οποίος θεωρείται το µικρότερο ψάρι γλυκών νερών
της Ευρώπης (18).
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τις πλουσιότερες της χώρας σε αµφίβια και ερπετά,
όπως βάτραχοι, νεροχελώνες, νερόφιδα κ.λπ.(19).
Παρά το γεγονός ότι οι δύο λίµνες χαρακτηρίζονται «ολιγοτροφικές», αναπτύσσουν
αξιόλογα υδρόβια φυτά (Myriophyllum, Potamogeton pectinatus κ.λπ.)(15), γεγονός
όµως που ευνοεί τον µετασχηµατισµό τους σε «ευτροφικές», που συνεπάγεται
κίνδυνο αλλοίωσης της βιοποικιλότητας.
3.3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η συνολική επιφάνεια του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, 142,79 km2,
αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας (Sites of Community Importance – SCI) του
δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 (GR2310009).
Ειδικότερα, το τµήµα του υγροβιότοπου που αντιστοιχεί στην λίµνη Λυσιµαχεία,
χαρακτηρίζεται επιπλέον και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα
(Special Protection Areas - SPA GR2310013).
Επιπλέον, ο συνολικός υγροβιότοπος Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, εντάσσεται στο
διεθνές δίκτυο Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (Important Bird Areas/ IBAs), στα
__________________________________________________________________________________
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πλαίσια δράσεων του οποίου πραγµατοποιείται, κάθε χειµώνα, καταµέτρηση των
υδρόβιων πουλιών από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Για την περιοχή του υγροβιότοπου, όπως και για την πλειοψηφία των περιοχών του
δικτύου Natura 2000 δεν έχουν εκπονηθεί οι προβλεπόµενες Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες και ∆ιαχειριστικά Σχέδια, για την εξειδίκευση των µέτρων προστασίας και την
ουσιαστική διαφύλαξη των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2014, βρίσκονται υπό
εκπόνηση οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των
προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 31 υγροβιότοπους, συνολικής επιφανείας
2.396,27 km2 (20).
Η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης περιβαλλοντικής µελέτης, από την οποία θα
προκύψει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης για τον υγροβιότοπο Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας,
αποτελεί προτεραιότητα για τον έλεγχο των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων
και την προώθηση των δράσεων ανάδειξης της περιοχής.
Μέχρι την σύνταξη του προβλεπόµενου σχεδίου διαχείρισης, εντός της ζώνης Natura
2000 του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, εξακολουθούν και οι ισχύουν οι
γενικές διατάξεις και χρήσεις για την εκτός σχεδίου δόµηση, µε τους περιορισµούς
που

προβλέπονται

από

τις

διατάξεις

του

Ν.3937/2011

«∆ιατήρηση

της

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η περιοχή της λίµνης Λυσιµαχείας, αποτελεί τµήµα του «Εθνικού Πάρκου
Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών
Αχελώου, Εύηνου και νήσων Εχινάδων» (ΚΥΑ.22306/2006/ΦΕΚ477∆/2006), µε
βάση τον χάρτη οριοθέτησης ζωνών (αρ. Σχεδίου 1) της απόφασης.
Ο διαχωρισµός των 2 λιµνών, µε την οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου µέχρι και την
λίµνη Λυσιµαχεία (όριο η εθνική οδός), δε συνάδει µε την ανάγκη ενιαίας προστασίας
και διαχείρισης του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, όπως εξάλλου
εντάσσεται και στο δίκτυο Natura 2000.
Η λίµνη Τριχωνίδα χαρακτηρίζεται ως «προστατευόµενη περιοχή πόσιµου ύδατος»
(EL0415000000004N), βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την εφαρµογή ειδικών
µέτρων προστασίας από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών
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Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆. Στερεάς Ελλάδας, ενώ κατά το παρελθόν είχε ενταχθεί
στο διεθνές πρόγραµµα «Project Aqua».
Συγκριτικό πλεονέκτηµα της λίµνης αποτελούν οι σχηµατισµοί ασβεστούχων βάλτων,
οι οποίοι λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα καθαρισµού του νερού και προστατεύονται
αυτοδικαίως ως «οικότοποι προτεραιότητας» από την Οδηγία 43/92/ΕΟΚ.
Η λίµνη Τριχωνίδα χαρακτηρίζεται επίσης ως «προστατευόµενη περιοχή υδρόβιων
ειδών οικονοµικής σηµασίας» βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ενώ υπάγεται στις
διατάξεις του Π.∆.99/2003 «∆ιενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά» (ΦΕΚ94Α/2003)
µε το οποίο ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, οι όροι και προϋποθέσεις για την αλιεία
αθερίνας σε εσωτερικά ύδατα.
Το πλήθος των περιοχών και των διατάξεων ειδικής προστασίας, που ισχύουν για
τον υγροβιότοπο των λιµνών Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, υποδηλώνουν την υψηλή
οικολογική αξία του οικοσυστήµατος και την ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών πόρων
του µε έλεγχο των δραστηριοτήτων και των συγκρούσεων χρήσεων γης στην
περιφέρειά του.
Στην ευρύτερη περιοχή του υγροβιότοπου, στις απολήξεις των όρεων Αρακύνθου και
του Παναιτωλικού, αναπτύσσεται αξιόλογη άγρια πανίδα.
Ειδικότερα, στην άµεση περιφέρεια των λιµνών και σε ακτίνα 5 χιλ., οριοθετούνται 3
καταφύγια άγριας ζωής (ΦΕΚ865Β/2000) στις θέσεις :
1. «Μέγας Λάκκος - Πύργος», µεταξύ των οικισµών Θέρµο - Πετροχώρι - Ανάληψη,
επιφανείας 15.353 στρ.
2. «Σπαρτιά - ∆ρυµώνας» στα σύνορα των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας
στο όρος Παναιτωλικό, επιφανείας 26.333 στρ. και
3. «Όρος Αράκυνθος - Ματαράγκα - Γαβαλού», επιφανείας 17.522 στρ.
Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται αυστηρά η θήρα και καθορίζονται
ειδικοί περιορισµοί για τη διατήρηση και την παρατήρηση της άγριας ζωής.
3.4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
Στην περιοχή της λίµνης Τριχωνίδας καταγράφονται διάσπαρτα αρχαιολογικά
ευρήµατα και ιδίως οικιστικά κατάλοιπα, ενδεικτικά της διαχρονικής κατοίκησης της
περιοχής από την αρχαιότητα.
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Στην περιφέρεια της λίµνης και σε ακτίνα 5 χιλ., καταγράφονται οι εξής κηρυγµένοι
αρχαιολογικοί χώροι :
1. περιοχή «Ιερού Θερµίου Απόλλωνος» (ΦΕΚ470Β/09-06-1997) επιφανείας 9,88
km2, µια εκτεταµένη ενότητα, η οποία περιλαµβάνει τη συνολικά διαµορφωµένη
επιφάνεια των οικισµών του Θέρµου και του Πετροχωρίου. Στην περιοχή έχουν
ανασκαφεί ερείπια του Ιερού Ναού και λείψανα στη θέση «Παλαιόκαστρο».
2. «Ακρόπολη αρχαίας πόλης Θεστιέων» (ΦΕΚ407Β/20-05-1997), στη θέση όπου
σώζονται ερείπια της οχυρωµατικής δοµής της αρχαίας αιτωλικής πόλης των
Θεστιέων, βόρεια του οικισµού Άνω Βλοχός και σε µικρή απόσταση από τον
οικισµό του Καινούργιου.
3. «Αρχαία αιτωλική πόλη Τριχόνειο» (ΦΕΚ213Β/02-04-1996), περιλαµβάνει το
µεγαλύτερο τµήµα του οικισµού της Γαβαλούς, όπου αναδεικνύονται διάσπαρτα
οικιστικά κατάλοιπα.
Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται αξιόλογα µνηµεία Βυζαντινής
και Μεταβυζαντινής περιόδου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται το ιερό της Ι.Μ.
Φωτµού στην παρόχθια ζώνη, ο Ι.Ν. Παναγίας Ελεούσας στην Μυρτιά και η Ι.Μ.
Κατερινούς νότια του οικισµού της Γαβαλούς.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι δεν κατέστη δυνατή η διατήρηση του µοναδικού µνηµείου
αρχιτεκτονικής της λιθόκτιστης «γέφυρας του Αλάµπεη», που κατά το παρελθόν
εξασφάλιζε τη σύνδεση µεταξύ της βόρειας και της νότιας όχθης της λίµνης, παρά
το γεγονός ότι χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο µνηµείο (ΦΕΚ 418/Β/29-8-1968).
Οι παραλίµνιοι οικισµοί των ∆. Αγρινίου και Θέρµου, που αποτελούν την περιοχή
µελέτης, διαθέτουν κατά κανόνα σύγχρονα κτίρια συµβατικής κατασκευής από
οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ µεµονωµένα είναι τα ενδιαφέροντα πλινθόκτιστα και
λιθόκτιστα κτίρια(21).
Αντιθέτως, δεν είναι λίγοι οι µικρότεροι ηµιορεινοί οικισµοί της περιοχής, ιδίως
στην περιοχή του ∆. Θέρµου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από παραδοσιακά κτίρια
λαϊκής κυρίως αρχιτεκτονικής (ανωγοκάτωγο), όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο
οικισµός του Πετροχωρίου, της Κυρά Βγένας και του Θέρµου.

__________________________________________________________________________________
16

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ

3.5. ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Πλήθος εορτών και παραδόσεων χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή της λίµνης
Τριχωνίδας, όπου είναι ανεπτυγµένο το στοιχείο της εντοπιότητας.
Οι τοπικές εορτές αποτελούν στοιχείο ενδιαφέροντος και προσέλκυσης επισκεπτών
και συµβάλλουν στην διατήρηση της συνοχής µεταξύ των όµορων οικισµών.
Παράλληλα, καταγράφονται τοπικές εορτές που σχετίζονται µε τα παραδοσιακά
προϊόντα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η γιορτή της Αθερίνας, στις 31 Αυγούστου.
Ιστορικής σηµασίας γεγονότα καταγράφονται στο δίκτυο των ηµιορεινών οικισµών
του ∆. Θέρµου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η µάχη της Μυρτιάς, στον οµώνυµο
οικισµό το 1943, και το στρατόπεδο της ∆ερβέκιστας (Ανάληψη) το 1825, που
αποτέλεσε πεδίο οργάνωσης του απελευθερωτικού αγώνα της ευρύτερης περιοχής
από τους Τούρκους.
Ο οικισµός του Θέρµου αποτελεί το κέντρο οργάνωσης των τοπικών εορτών και
διαθέτει πολιτιστικούς συλλόγους και αρχαιολογικό µουσείο.
Η περιοχή της πρώην Επαρχίας Αποκούρου (σηµερινός ∆ήµος Θέρµου), µέχρι και
την περιοχή του Προυσού Ευρυτανίας, χαρακτηρίζεται από θρησκευτική παράδοση
και διαθέτει σηµαντικό αριθµό Μοναστηριών, προορισµών θρησκευτικού τουρισµού.
Η διαφύλαξη της άυλης κληρονοµιάς και ιδίως του στοιχείου της εντοπιότητας,
συνδέεται µε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που
σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη για την περιοχή η στήριξη των παραδοσιακών κλάδων
της τοπικής οικονοµίας, για την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού και την
ανάδειξη των παραδόσεων και της ιστορικής κληρονοµιάς, 2000 και πλέον χρόνων
της περιοχής.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΑ∆ΙΟ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Το πρώτο Στάδιο της οργάνωσης της περιοχής του υγροβιότοπου, βασίζεται στην
ανάγκη καθορισµού των απολύτως αναγκαίων ενεργειών - δράσεων - έργων, για την
διασφάλισης της αειφορίας - αειφόρου ανάπτυξης, µε την έννοια της «ανάπτυξης που
ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των
µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (ορισµός Επιτροπής
Brundtland, για «Το Κοινό µας Μέλλον» WCED, 1987).
Οι προτεινόµενες ενέργειες άµεσης προτεραιότητας για την περιοχή της Τριχωνίδας,
σχετίζονται κυρίως µε την διαφύλαξη της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και
την ορθολογική διαχείρισή τους, για τις ανάγκες στήριξης της αγροτικής παραγωγής,
όπως παρουσιάζονται επιγραµµατικά στη συνέχεια.
4.1. ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
Προτείνεται η προώθηση των µελετών και διαδικασιών οριοθέτησης - καθορισµού
οριογραµµής όχθης του συνολικού τµήµατος της λίµνης Τριχωνίδας. (Πινακίδα 3 Ενέργεια άµεσης προτεραιότητας 1).
Μέχρι σήµερα, έχει οριοθετηθεί το βόρειο τµήµα της λίµνης, από τις όχθες του
Παναιτωλίου στη θέση «Αµπάρια» (ΦΕΚ773∆/2005), µέχρι και την θέση «Κ. Μυρτιά»
(ΦΕΚ130∆/2018) πλησίον του οικισµού Παλαιόµυλου, ενώ το ενδιάµεσο τµήµα της
βόρειας όχθης της λίµνης έχει οριοθετηθεί µε ξεχωριστές αποφάσεις (ΦΕΚ189∆/2016
και ΦΕΚ1027∆/2006).
Η πρώτη ενέργεια που απαιτείται πριν από οποιαδήποτε πρόταση για την περιοχή
µελέτης, είναι η οριοθέτηση του υπόλοιπου (νοτίου) τµήµατος της λίµνης, που θα
διαφυλάξει την φυσική όχθη, την παρόχθια βλάστηση και πρωτίστως τις περιοχές
συγκέντρωσης ασβεστούχων βάλτων, που είναι απαραίτητες για την διατήρηση της
ποιότητας των υδάτων, από τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις.
4.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Τα απαιτούµενα έργα αποκατάστασης - αναβάθµισης των δικτύων κοινής ωφελείας
είναι τα εξής (Πινακίδα 3 - Ενέργεια άµεσης προτεραιότητας 2,3,4) :
__________________________________________________________________________________
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1. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης νοτίων παρατριχώνιων οικισµών
2. Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης νοτίων παρατριχώνιων οικισµών από τη λίµνη
Καστρακίου.
3. Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης αστικών αποβλήτων - απορριµµάτων.
4. Συντήρηση - αποκατάσταση ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας.
Επιβάλλεται η άµεση ολοκλήρωση του υπό κατασκευή έργου αποχέτευσης των
νοτίων παρατριχώνιων οικισµών και η εξυπηρέτηση της περιοχής από την µονάδα
επεξεργασίας λυµάτων του βιολογικού καθαρισµού Αγρινίου, η οποία αναβαθµίζεται.
Με την εξυπηρέτηση των οικισµών από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, θα
καταργηθούν οι απορροφητικοί βόθροι και θα διαφυλαχθεί η ποιότητα των υπογείων
και επιφανειακών υδάτων της περιοχής, που επί χρόνια ήταν αποδέκτες των αστικών
λυµάτων των οικισµών.
Όσον αφορά στη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων του βιολογικού καθαρισµού του
Θέρµου, απαιτείται η άµεση αναβάθµιση της λειτουργίας και της χωρητικότητάς της,
µε την προοπτική της µελλοντικής µετεγκατάστασής της εκτός των ορίων του
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Θερµίου Απόλλωνος και σε επαρκή
απόσταση από τον χείµαρρο του Θέρµου, τα νερά του οποίου καταλήγουν στη θέση
της ιαµατικής πηγής, πλησίον του οικισµού Παλαιόµυλου.
Εξαιρετικά σηµαντική είναι επίσης και η προώθηση του προγραµµατισµένου έργου
υδροδότησης των ιδίων οικισµών από τη λίµνη Καστρακίου, που θα συµβάλλει στη
διατήρηση της στάθµης των υδάτων της λίµνης Τριχωνίδας, µέρων των οποίων,
χρησιµοποιείται και για ύδρευση των οικισµών.
Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, αποτελεί σοβαρό ζήτηµα για την
περιοχή και θα πρέπει να δροµολογηθούν τα απαιτούµενα έργα διαχείρισης, όπως
ενδεικτικά αναφέρεται η αποκατάσταση του Χ.Α.∆.Α. πλησίον της ενωτικής τάφρου
και η λειτουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στην περιοχή «Μονοδένδρι» ∆.Ε. Στράτου ∆. Αγρινίου.
4.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
Προτείνεται ο καθορισµός συστήµατος ελέγχου της στάθµης της λίµνης, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται κατά το δυνατό σταθερή στάθµη.
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Ενδεικτικά µέτρα του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικού
∆ιαµερίσµατος ∆. Στερεάς Ελλάδας, για την διατήρηση της επιθυµητής στάθµης της
λίµνης, είναι τα εξής :
1. Μελέτη καθορισµού κατώτατης επιτρεπόµενης στάθµης (Μ04Β0902)
2. Τεχνικός εµπλουτισµός υπογείων υδάτων (M08Β0601)
3. Αποκατάσταση θυροφράγµατος Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας (Μ04Σ1301)
Ο τεχνικός εµπλουτισµός των υδάτων, προτείνεται αποκλειστικά από φυσικές πηγές
και όχι από επεξεργασµένα ύδατα (ΦΕΚ 354Β/2011).
Η ορθολογική λειτουργία του θυροφράγµατος της ενωτικής τάφρου είναι κρίσιµη σε
περιόδους έντονων διακυµάνσεων της στάθµης της λίµνης και δρα συνδυαστικά µε
τον τεχνικό εµπλουτισµό, για την επίτευξη της επιθυµητής στάθµης, ανάλογα µε τις
ανάγκες διαχείρισης των υδάτων, κατά περιόδους.
4.4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα έχει άµεση σχέση µε την ορθολογική διαχείριση
των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων της περιοχής.
Για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα της περιοχής προτείνονται οι εξής δράσεις:
1. Καθορισµός ενιαίου Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για όλη
την παραλίµνια περιοχή, για µείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης.
2. Αναβάθµιση δικτύου ΤΟΕΒ µε παράλληλο καθορισµό ανώτατων επιτρεπόµενων
ποσοτήτων υδάτων άρδευσης στις ιδιωτικές γεωτρήσεις (Μ04Β0305)
3. Επιβολή οικονοµικών κινήτρων για βιολογικές καλλιέργειες, που επιφέρουν
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και συµβάλλουν στη µείωση της νιτρορύπανσης.
4. Επιβολή οικονοµικών κινήτρων για την παραδοσιακή αλιεία Αθερίνας
Παρ' όλα αυτά, η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τοµέα, εξαρτάται κυρίως από
εξωγενείς παράγοντες, όπως η φορολογική - τιµολογιακή πολιτική και τα δίκτυα
απορρόφησης των προϊόντων που καθορίζουν την αλυσίδα παραγωγής.
Σηµαντικά έργα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής
και της εξυπηρέτησης µεγαλύτερων αγορών, αποτελεί η λειτουργία του άξονα της
«Ιόνιας Οδού», ενώ εξαιρετικής σηµασίας αναµένεται να είναι η λειτουργία του
εµπορικού λιµένα του Πλατυγιαλίου (ΝΑΒΙΠΕ), µε τη µορφή διαµετακοµιστικού πόλου
συγκέντρωσης και µεταφοράς των προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.
__________________________________________________________________________________
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ΣΤΑ∆ΙΟ 2 : ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
5.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Η περιοχή του υγροβιότοπου της Λίµνης Τριχωνίδας, και κατ' επέκταση της λίµνης
Λυσιµαχείας,

οργανώνεται

µε

τη

µορφή

«ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ», σε εθνική κλίµακα.
Η περιοχή διαθέτει τα απαιτούµενα φυσικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, για την
εξισορροπηµένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, µε συµπληρωµατική ανάπτυξη
του θεµατικού τουρισµού.
Με τον όρο «εξισορροπηµένη», νοείται η επιθυµητή συµπληρωµατική ανάπτυξη των
δυο τοµέων, σε συνάρτηση µε τους διαθέσιµους πόρους και την φέρουσα ικανότητα
της περιοχής(22).
Ο βαθµός σκοπιµότητας ενασχόλησης των κατοίκων µε την αγροτική παραγωγή, θα
πρέπει να διατηρηθεί υψηλότερος σε σχέση µε την ενασχόληση µε τον θεµατικό
τουρισµό, για την διατήρηση του στοιχείου της εντοπιότητας και του παραδοσιακού
τρόπου ζωής, που συνθέτουν την πολιτισµική ταυτότητα της περιοχής.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η σύνταξη οργανωµένου Σχεδίου Στρατηγικής
Ανάπτυξης (master plan), στα πλαίσια του οποίου να καθορισθεί ο µέγιστος δυνατός
αριθµός επισκεπτών που µπορεί να υποδεχθεί η περιοχή, συνυπολογίζοντας την
φέρουσα ικανότητα των επί µέρους περιβαλλοντικών στοιχείων του υγροβιότοπου
που θα επηρεαστούν από τις δραστηριότητες των επισκεπτών (ύδατα κολύµβησης,
δάση, µονοπάτια, πανίδα, τοπίο κ.λπ.) και την ανάγκη διατήρησης του τουρισµού ως
δευτερεύουσας - συµπληρωµατικής δραστηριότητας της τοπικής οικονοµίας.
Η έννοια του «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ», προϋποθέτει την εξειδίκευση του
πρωτογενούς τοµέα της περιοχής, όχι µόνο µε την οριοθέτηση και διαβάθµιση των
παραγωγικών ζωνών στην περιφέρεια της λίµνης, αλλά και µε την προώθηση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης - έρευνας σε επίπεδο αγροτεµαχίων.
Οι δραστηριότητες του θεµατικού τουρισµού, συνδέονται µε την απορρόφηση της
γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, µε ένα πλέγµα τουριστικών ροών,
µεταξύ της παραλίµνιας περιοχής και των ηµιορεινών παραδοσιακών οικισµών.
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5.2. ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Καθορίζονται οι Στρατηγικοί Στόχοι και Αναπτυξιακοί Άξονες για την εξειδίκευση του
Οράµατος, τηρώντας την εξής λογική ακολουθία :
ΟΡΑΜΑ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

Οι στόχοι και άξονες που συνθέτουν τον στρατηγικό σχεδιασµό, προσανατολίζονται
στην ανάγκη προώθησης ενός ολοκληρωµένου µοντέλου οργάνωσης της περιοχής,
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, µε χαµηλού ρίσκου παρεµβάσεις,
λαµβάνοντας υπό όψη τις οικονοµικές δυνατότητες της τρέχουσας περιόδου και τα
διαθέσιµα αναπτυξιακά εργαλεία χωροταξικού σχεδιασµού.
Ειδικότερα καθορίζονται οι εξής Στρατηγικοί Στόχοι για την ανάπτυξη της περιοχής :
1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
2. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ΚΑΙ «ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»
4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο καθορισµός των Στρατηγικών Στόχων, βασίζεται στην ανάγκη αντιµετώπισης των
προβληµάτων αναπτυξιακής φύσεως, περιβαλλοντικής υποβάθµισης, οικονοµικής
ύφεσης και πληθυσµιακής συρρίκνωσης που αντιµετωπίζει η περιοχή.
Οι στόχοι είναι αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώµενοι και δεν ιεραρχούνται ως προς
την σηµασία τους.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οράµατος, εξειδικεύονται χωρικά µε τον καθορισµό των
εξής Αναπτυξιακών Αξόνων :
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1ος ΆΞΟΝΑΣ :
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η ολοκληρωµένη προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής, προϋποθέτει την
διαχείριση και παρακολούθηση του ενιαίου υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας,
καθ' ότι οι λίµνες συνδέονται, δε διαφοροποιούνται ως προς την βιοποικιλότητα και
δεν αποτελούν στην ουσία ανεξάρτητα οικοσυστήµατα.
Προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η ακριβής αποτύπωση των
περιοχών φυσικού κάλλους, των υδατικών πόρων, των ειδών και των ενδιαιτηµάτων
τους, για να είναι δυνατός ο καθορισµός επί µέρους Περιοχών Ειδικής Προστασίας.
Στη συνολική αυτή καταγραφή, αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά η υπό σύνταξη
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του τµήµατος της περιοχής που εντάσσεται στο δίκτυο
Natura 2000, η οποία ωστόσο δεν περιλαµβάνει το σύνολο των δασών και λοιπών
περιοχών φυσικού κάλλους των λόφων που επιστέφουν τη λίµνη.
Στην περιοχή µελέτης καθορίζονται οι εξής Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) :
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1. Ζώνη προστασίας επιφανειακών υδάτων λίµνης Τριχωνίδας (Π.Ε.Π.1.1.)
2. Κύρια ζώνη συγκέντρωσης ασβεστούχων βάλτων (Π.Ε.Π.1.2.)
3. Κύρια ζώνη συγκέντρωσης καλαµιώνων (Π.Ε.Π.1.3.)
4. Ζώνη ιαµατικών πηγών (Π.Ε.Π.1.4.)
5. ∆ίκτυο προστασίας ακτών κολύµβησης (Π.Ε.Π.1.5.)
6. Περιοχή φυσικού κάλλους απολήξεων Παναιτωλικού όρους (Π.Ε.Π.2.1.)
7. Περιοχή προστασίας ∆άσους Φράξου (Π.Ε.Π.2.2.)
8. Καταφύγια άγριας ζωής (Π.Ε.Π.4.1., 4.2. & 4.3.)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1. Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Θερµίου Απόλλωνος (Π.Ε.Π.3.1.)
2. Αρχαιολογικός χώρος αιτωλικής πόλης Τριχονείου (Π.Ε.Π.3.2.)
3. Αρχαιολογικός χώρος ακρόπολης Θεστιέων - Α. Βλοχού (Π.Ε.Π.3.3.)
Εντός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας προβλέπεται ο καθορισµός επιτρεπόµενων
χρήσεων γης - δραστηριότητων και απαγορεύσεων - περιορισµών που εξυπηρετούν
τις ανάγκες προστασίας και λαµβάνονται υπό όψη υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των
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σχεδίων ρυθµιστικού επιπέδου σχεδιασµού που θα προκύψουν για την περιοχή
(Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια).
2ος ΆΞΟΝΑΣ :
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
Προτείνεται η διαµόρφωση των απαιτούµενων υποδοµών για την στήριξη της αλιείας,
ταυτόχρονα µε την αξιοποίηση της εκτεταµένης επιφάνειας της λίµνης, για ξενάγηση
επισκεπτών µε πλωτά µέσα και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες ιστιοπλοΐας.
Η αδειοδότηση των δραστηριοτήτων τουριστικής - περιβαλλοντικής ξενάγησης στη
λίµνη, θα περιλαµβάνει αυστηρούς όρους, όσον αφορά στις προδιαγραφές των
πλωτών µέσων και στους κανόνες πλεύσης, για την αποφυγή κινδύνων ρύπανσης
και διατάραξης του οικοσυστήµατος.
3ος ΆΞΟΝΑΣ :
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ - ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Προτείνεται η δικτύωση και ιεράρχηση οικιστικών ενοτήτων µε κοινά χαρακτηριστικά,
προκειµένου να αποκτήσουν διακριτούς ρόλους στο ολοκληρωµένο οικιστικό δίκτυο
της περιοχής.
Επιχειρείται η µεταφορική και λειτουργική σύνδεση των παρόχθιων οικισµών, οι
οποίοι αποκτούν συµπληρωµατικές σχέσεις εξάρτησης και διαφοροποιούνται από
την ενότητα των ηµιορεινών οικισµών ειδικού ενδιαφέροντος.
4ος ΆΞΟΝΑΣ :
∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η συνολική έκταση που οριοθετείται µεταξύ της φυσικής όχθης της λίµνης
Τριχωνίδας και των ορίων των παραλίµνιων οικισµών, αποτελείται από εκτεταµένες
αρδευόµενες εκτάσεις µε χαρακτηριστικά γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
Τµήµα της αγροτικής αυτής περιοχής, εντάσσεται στην προστατευόµενη παρόχθια
ζώνη του δικτύου Natura 2000.
Η διαφύλαξη της γεωργικής γης αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα για την τοπική οικονοµία και
τη διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα των οικισµών.
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5ος ΆΞΟΝΑΣ :
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η συµπληρωµατικότητα των κλάδων της τοπικής οικονοµίας και ειδικότερα των
κλάδων της γεωργίας και κτηνοτροφίας µε τον θεµατικό τουρισµό, αποτελεί βασική
κατεύθυνση των πλαισίων στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού για την περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας.
Η διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε τον θεµατικό τουρισµό, επιτυγχάνεται µε
την ανάδειξη δικτύων εξειδίκευσης των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, στις
επί µέρους οικιστικές ενότητες.
Η πρόσβαση στις ενότητες αυτές αγροτουριστικού ενδιαφέροντος, πραγµατοποιείται
µέσω κατευθυνόµενων τουριστικών ροών, µε την χρήση κατάλληλα διαµορφωµένων
επισηµασµένων µονοπατιών - ειδικών διαδροµών και καινοτόµων οικολογικών
µέσων µεταφοράς.
Η οργάνωση της περιοχής µε τη µορφή «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ», προϋποθέτει την εξειδίκευση του αγροτικού προϊόντος και την εφαρµογή
πρότυπων µεθόδων καλλιέργειας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον
πρόοδο της τεχνολογίας και την έρευνα στον πρωτογενή τοµέα.
Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση και διαµόρφωση κατάλληλου
χώρου για την υποδοχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας της αγροτικής
παραγωγής.
6ος ΆΞΟΝΑΣ :
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ιδιαίτερη σηµασία για τον στρατηγικό σχεδιασµό της περιοχής της Τριχωνίδας, έχει η
ανάδειξη και δικτύωση των αγροτικών οικισµών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ιστορικό - πολιτιστικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη θέα στη λίµνη και συγκεντρώνονται
κυρίως στην απόληξη των λόφων του ανατολικού τµήµατος της περιοχής µελέτης.
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5.3. ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το ∆οµικό Σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης, αποτελεί ενδιάµεσο στάδιο σχεδιασµού,
µεταξύ των Στρατηγικών Στόχων και Αναπτυξιακών Αξόνων του Οράµατος και του
Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης, για τον προσδιορισµό των επί µέρους οικιστικών
ενοτήτων και τον ρόλο τους στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της περιοχής µελέτης.
Βασίζεται στις κατευθύνσεις των πλαισίων στρατηγικού σχεδιασµού, σε Περιφερειακό
και Εθνικό επίπεδο, και ιδίως στο ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ1470Β/2003) και στο
υπό αναδηµοσίευση Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό (ΦΕΚ3155Β/2013).
Η πόλη του Αγρινίου, «κέντρο ενισχυµένου 2ου επιπέδου» σε επίπεδο Περιφέρειας,
µετά την Πάτρα, ασκεί την µεγαλύτερη επιρροή στους παραλίµνιους οικισµούς, οι
οποίοι χαρακτηρίζονται από τάσεις προαστιοποίησης.
Με βάση το ∆οµικό Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης, επιχειρείται η δικτύωση των
παραλίµνιων οικισµών και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους, έτσι
ώστε να αναπτύσσονται ως ενιαία οικιστική ενότητα, µε ξεχωριστή αναπτυξιακή και
πολιτιστική ταυτότητα και κατά το δυνατό µεγαλύτερη κοινωνικοοικονοµική αυτάρκεια
σε σχέση µε την πόλη του Αγρινίου.
Προτεραιότητα αποτελεί η δικτύωση της περιοχής µε τα κύρια οικιστικά κέντρα και τις
περιοχές όµορου αγροτουριστικου, φυσιολατρικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος,
που αναπτύσσονται κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ευρυτανίας και Ναυπακτίας.
Στην περιοχή µελέτης καθορίζονται οι εξής οικιστικές ενότητες (Πινακίδα 2):
1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
«Ζώνη Υποδοχής Επισκεπτών µε Συγκέντρωση Κοινωνικής και Τουριστικής
Υποδοµής»
Οι εγγύτεροι του Αγρινίου δυναµικοί οικισµοί της περιοχής, οργανώνονται ως βασικοί
υποδοχείς των απαιτούµενων κοινωνικών και τουριστικών υποδοµών, για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.
Η ενότητα των οικισµών Καινούργιου - Παναιτωλίου - Παραβόλας, διαθέτει εξαιρετική
πρόσβαση από τους εθνικούς οδικούς άξονες που διέρχονται πλησίον της λίµνης.
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Η προτεινόµενη τουριστική υποδοµή, αφορά σε µικροµεσαία τουριστικά καταλύµατα,
τα οποία χωροθετούνται διάσπαρτα, εντός των οριοθετηµένων οικισµών - σχεδίων
πόλης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή που καθορίζεται από τα µεταξύ τους όρια.
Η οριοθέτηση της περιοχής ανάπτυξης των νέων χρήσεων, συνδυάζεται µε τον
καθορισµό αυστηρών προδιαγραφών ως προς την τυπολογία και τον όγκο των νέων
κτιρίων, έτσι ώστε να προσαρµόζονται στο αστικό και περιαστικό τοπίο της περιοχής.
Η προτεινόµενη αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών στην περιοχή, αφορά
κυρίως εξυπηρετήσεις πρόνοιας και υγείας - περίθαλψης, οι οποίες δύναται να
εξυπηρετήσουν συγχρόνως και τις ανάγκες των επισκεπτών.
∆εν προτείνεται η συγκέντρωση πρόσθετων υποδοµών εκπαίδευσης και πολιτισµού,
γιατί επιδιώκεται η κατά το δυνατό ισόρροπη ανάπτυξη των οικισµών αυτών µε τους
µικρότερους παραλίµνιους και ηµιορεινούς οικισµούς, στα πλαίσια πολυκεντρικής
θεώρησης του οικιστικού δικτύου.
Επίσης προτείνεται η αναβάθµιση των εµπορικών κέντρων των οικισµών, µε την
υλοποίηση αστικών αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να καταστούν
ελκυστικά για τους επισκέπτες και τους κατοίκους των όµορων οικισµών.
Η λειτουργία του δικτύου των περιαστικών οικισµών µε τη µορφή «ζώνης υποδοχής
επισκεπτών», προϋποθέτει την χωροθέτηση τερµατικών σταθµών µέσων µαζικής
µεταφοράς, για την σύνδεση - δικτύωση των οικισµών, καθώς και κατάλληλων
υποδοµών που θα αποτελέσουν αφετηρία τουριστικών δραστηριοτήτων.
Για τον σκοπό αυτό, η παρόχθια ενότητα της περιοχής αυτής, δύναται να αποτελέσει
αφετηρία και θέση ελλιµενισµού πλωτών µέσων εξυπηρέτησης αλιευτικών αναγκών,
περιηγητικών και ιστιοπλοϊκών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΟΧΘΗΣ : ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ - ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΓΑΒΑΛΟΥ - ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
«Ζώνη Συµφώνου Ποιότητας για την ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων,
Χρήσεων Αναψυχής - Τοπικής Γαστρονοµίας»
Οι νότιοι παρατριχώνιοι οικισµοί, διαθέτουν οµοιόµορφα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
και µπορούν να οργανωθούν ως µια υποενότητα µε εξειδίκευση στην ανάδειξη και
προώθηση των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων της περιοχής.
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Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας κατάρτισης Τοπικού
Συµφώνου Ποιότητας µεταξύ των οικισµών αυτών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
αναψυχής - εστίασης και εµπορικής εκµετάλλευσης των παραδοσιακών προϊόντων.
Παράλληλα, επιδιώκεται η προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης των προϊόντων
της περιοχής, η οποία θα συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων και στην ανάδειξη της τοπικής παράδοσης.
3η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
«Ζώνη Υποδοµών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Έρευνας στην Βιολογική
Γεωργία σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο»
Η διακριτή αυτή ενότητα µε χαρακτηριστικά γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας,
οργανώνεται µε τη µορφή πόλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης - έρευνας στον κλάδο
της βιολογικής γεωργίας.
Το δίκτυο των µικρών αγροτικών οικισµών και συνοικισµών Κ. Μακρινούς Καψορράχης - Σιταραλώνων - Παµφίου - Μαραθιά, περιλαµβάνονται στην οργάνωση
των νέων χρήσεων στην περιοχή, όπου προβλέπεται η αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών και η εγκατάσταση µικρής κλίµακας κτιριακών υποδοµών εκπαίδευσης έρευνας, σε άµεση επαφή µε τις πρότυπες καλλιέργειες.
Η ανάπτυξη του ερευνητικού αυτού πόλου, αποτελεί καινοτόµο δράση που θα
συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενούς τοµέα της περιοχής της λίµνης
Τριχωνίδας, µε την άµεση µεταφορά και εφαρµογή της γνώσης στις παραλίµνιες
καλλιέργειες της περιοχής.
4η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ∆ΟΓΡΗ - ΒΑΡΕΙΑ
«Ζώνη Ανεπτυγµένων χρήσεων τουρισµού - αναψυχής»
Περιλαµβάνει µικρή παρόχθια ενότητα, όπου καταγράφονται ανεπτυγµένες χρήσεις
τουρισµού - αναψυχής, που συνδυάζονται µε ακτές κολύµβησης.
Η ενότητα εξυπηρετεί συµβατικές χρήσεις τουρισµού - αναψυχής µε µικρού µεγέθους
τουριστικά καταλύµατα και χώρους ψυχαγωγίας - εκδηλώσεων.
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΡΙΧΩΝΙ - ∆ΑΦΝΙΑΣ
«∆ίπολο

πρότυπων

βιοκλιµατικών

οικισµών

µηδενικής

ενεργειακής

κατανάλωσης»
Η κλίµακα των µικρών αυτών οικισµών και η θέση τους πλησίον της νότιας όχθης της
λίµνης, τους καθιστούν κατάλληλους υποδοχείς ολοκληρωµένων καινοτόµων
ενεργειακών παρεµβάσεων, σε κτίρια και κοινοχρήστους χώρους.
Προτείνεται η πλήρης ανάπλαση των οικισµών, µε στόχο την µηδενική ενεργειακή
κατανάλωση κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το
ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η οποία θα έχει συµβολικό χαρακτήρα για την
ανάγκη αντιµετώπισης των επερχόµενων επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή.
6η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆. ΘΕΡΜΟΥ
«∆ίκτυο ηµιορεινών οικισµών τουριστικού ενδιαφέροντος µε θέα στη λίµνη»
Το σύνολο των οικισµών - συνοικισµών που αναπτύσσονται στις απολήξεις των
όρεων του Αρακύνθου και του Παναιτωλικού, στο ανατολικό τµήµα της λίµνης,
χαρακτηρίζονται από οικοτουριστικό ενδιαφέρον.
Προτείνεται η διαµόρφωση δικτύου διαδροµών - µονοπατιών ειδικού φυσιολατρικού
και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, µε κέντρα τους βασικούς οικισµούς του Θέρµου
και της Αναλήψεως, και δορυφόρους τους µικροµεσαίους αγροτικούς οικισµούς που
παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αξιόλογο τοπίο µε θέα στη λίµνη.
Βασική επιδίωξη του ∆οµικού Σχεδίου Οικιστικής Ανάπτυξης, είναι η κατεύθυνση των
τουριστικών ροών, από τις οικιστικές ενότητες που αναπτύσσονται στο επίπεδο της
λίµνης, προς την ενότητα των ηµιορεινών αγροτικών οικισµών του ∆. Θέρµου, µέσω
των κύριων οδικών αξόνων της Εθνικής Οδού 38 «Λαµία - Καρπενήσι - Αγρίνιο Θέρµο», της Επαρχιακής Οδού 2 «Χάνι Συκιάς - Κ. Μακρινού» και του άξονα που
συνδέει τον οικισµό του Αγ. Ανδρέα µε τον οικισµό της Ανάληψης.
Για την επικοινωνία της παρόχθιας µε την ηµιορεινή ζώνη, προτείνεται η αξιοποίηση ανάδειξη των υφιστάµενων µονοπατιών και η διάνοιξη νέων, κατά µήκος των λόφων
που επιστέφουν τη λίµνη, τα οποία προσαρµόζονται στο φυσικό ανάγλυφο.
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Προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη του δικτύου µονοπατιών των λόφων φυσικού
κάλλους που αναπτύσσονται στο ανατολικό τµήµα της λίµνης, οι οποίοι καθορίζονται
ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.2.1.) και διασφαλίζουν την επικοινωνία της
παρόχθιας ζώνης, µε την ευρύτερη περιοχή του οικισµού του Πετροχωρίου.
Οι επιµέρους οικιστικές ενότητες του ∆οµικού Σχεδίου Οικιστικής Ανάπτυξης, έχουν
συµπληρωµατικές χρήσεις και λειτουργίες.
Για την βελτίωση της συνοχής του οικιστικού δικτύου, επιβάλλεται η αναβάθµιση των
κύριων αξόνων σύνδεσης των οικισµών περιµετρικά της λίµνης, µε κατεύθυνση την
διαµόρφωση παρόχθιου δικτύου πεζοδρόµου - ποδηλατοδρόµου και τη δυνατότητα
λειτουργία οικολογικού µέσου σταθερής τροχιάς, που θα πραγµατοποιεί κυκλική
πορεία περιµετρικά της λίµνης.
Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση οχηµάτων σε όλη την παρόχθια ζώνη που
αναπτύσσεται µεταξύ των οικισµών του Παλαιόµυλου και των Σιταραλώνων, στις
απολήξεις των λόφων φυσικού κάλλους του ανατολικού τµήµατος µε κέντρο την
παραλία «Φωτµού», λόγω της υψηλής οικολογικής - αισθητικής αξίας της περιοχής.
Προτεραιότητα για την προώθηση του ∆οµικού Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης, έχει
η υποστήριξη και ενίσχυση των σχέσεων εξάρτησης - επιρροής της περιοχής µελέτης
µε τις ενότητες οικοτουριστικού, φυσιολατρικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος των
κύριων οικιστικών κέντρων του Καρπενησίου και της Ναυπάκτου, όπως καθορίζονται
από το ισχύον Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. (2003) και ειδικότερα (Πινακίδα 2) :
1. του ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «Λαµία - Καρπενήσι - Αγρίνιο»
2. του ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «Αγρίνιο - Θέρµο Ναύπακτος»
3. του ΑΞΟΝΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Ναύπακτος - Θέρµο Προυσός - Καρπενήσι - Καρδίτσα»
4. του ΚΥΡΙΟΥ ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «Ναύπακτος - Θέρµο - Γαβαλού Παπαδάτες»
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5.4. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή, οριοθετούνται οι επί µέρους οικιστικές ενότητες του ∆οµικού
Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης και καθορίζονται οι επικρατούσες χρήσεις γης και τα
προτεινόµενα έργα που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ρόλου τους στο
οικιστικό δίκτυο της περιοχής.
1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
«Ζώνη Υποδοχής Επισκεπτών µε Συγκέντρωση Κοινωνικής και Τουριστικής
Υποδοµής»

Η περιοχή έχει συνολική επιφάνεια Ε1=16.529 στρ. και οριοθετείται µεταξύ των
χειµάρρων «Ερµίτσα» και «Κουβαλόρρεµα», βόρεια της Εθνικής Οδού 38 «Λαµία Καρπενήσι - Αγρίνιο - Θέρµο»,
Στην περιοχή προτείνεται η εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ν.4447/2016) για
την δηµιουργία οργανωµένου υποδοχέα ήπιας κλίµακας τουριστικών χρήσεων και
παραθεριστικής κατοικίας, µε προηγµένες κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.
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Με την προτεινόµενη µελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, καθορίζονται ειδικότερες
ζώνες όρων δόµησης και χρήσεων γης, όπου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη χρήσεων
τουρισµού και παραθεριστικής κατοικίας, εµπορικών χρήσεων, διοίκησης, κοινωνικής
πρόνοιας και κύριας κατοικίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση περιοχών
µε αµιγώς αγροτική χρήση, για την προστασία των άτµητων - ενιαίων αρδευόµενων
εκτάσεων µε χαρακτηριστικά γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
Η συνολική επιφάνεια µε χρήση αγροτικής γης, θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 30% της συνολικής επιφάνειας (~5.000 στρ.).
Στην περιοχή προτείνεται ο καθορισµός µεγάλων ορίων αρτιότητας - κατάτµησης των
γηπέδων, τουλάχιστον 6 στρ. και µέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%, προκειµένου να
διατηρηθούν οι καλλιέργειες στον ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων.
Οι νέες χρήσεις που θα αναπτυχθούν, προσδιορίζονται µε βάση τις εκτιµώµενες
ανάγκες και καθορίζονται αυστηροί όροι και µορφολογικοί περιορισµοί στα νέα κτίρια
που θα λειτουργήσουν µε τουριστική χρήση, παράλληλα µε την επιβολή κινήτρων για
την αποκατάσταση κενών - εγκαταλελειµµένων παραδοσιακών κτιρίων εντός των
οριοθετηµένων οικισµών - σχεδίων πόλης.
Επιπλέον, προτείνεται η διαµόρφωση µεγάλων ενοτήτων κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου - πάρκων αναψυχής, µε προτεραιότητα σε θέσεις όπου υπάρχουν
υψοµετρικές διαφορές και εξασφαλίζεται θέα στη λίµνη.
Όσον αφορά στον κοινωνικό εξοπλισµό, η οικιστική αυτή ενότητα των περιαστικών
οικισµών αναβαθµίζεται.
Η προτεινόµενη αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών της περιοχής, καθώς και η
λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των παραδοσιακών εµπορικών πυρήνων των
οικισµών, απευθύνεται πρωτίστως στους κατοίκους των οικισµών της περιοχής της
Τριχωνίδας και στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στον περιορισµό της
κοινωνικοοικονοµικής εξάρτησης από την πόλη του Αγρινίου.
Η οικιστική ενότητα των περιαστικών οικισµών, εκτιµάται ότι θα εξυπηρετήσει
ποσοστό τουλάχιστον 75% των επισκεπτών της λίµνης, ενώ το υπόλοιπο 25%
αναµένεται να διανυκτερεύσει σε καταλύµατα της ευρύτερης περιοχής και ιδίως σε
ήπιας κλίµακας ξενώνες των ηµιορεινών οικισµών.
Η εκτεταµένη αυτή ενότητα, θα αποτελέσει υποδοχέα των επισκεπτών, από όπου θα
παρέχεται ενηµέρωση και θα επιδιώκεται κατευθυνόµενη διοχέτευση των τουριστικών
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ροών προς τις λοιπές παραλίµνιες οικιστικές περιοχές και τις θέσεις ειδικού
ενδιαφέροντος της περιοχής µελέτης.
Η ανάπτυξη της ενότητας αυτής, ως «αφετηρίας» για το µεγαλύτερο ποσοστό των
επισκεπτών, προϋποθέτει τη βελτίωση της επικοινωνίας µε τους άλλους παρόχθιους
οικισµούς, καθώς και την διαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών για την πρόσβαση
στη λίµνη και την δυνατότητα περιηγητικών και λοιπών διαδροµών µε πλωτά µέσα.
Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η αναβάθµιση του υφιστάµενου αλιευτικού
καταφυγίου του Παναιτωλίου, για µέγιστη χωρητικότητα ελλιµενισµού 100 σκαφών,
το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και ως µαρίνα τουριστικών σκαφών, για σκάφη
ξενάγησης και ιστιοπλοϊκά εκπαιδευτικά σκάφη (τύπου Sloop, Optimist κ.λπ.).
Η κατανοµή των θέσεων ελλιµενισµού, θα γίνει προς την κατεύθυνση της διατήρησης
της πρωταρχικής χρήσης του, ως αλιευτικού καταφυγίου, κατά συνέπεια καθορίζεται
ελάχιστο ποσοστό 75% των θέσεων, για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

Η προτεινόµενη παράλληλη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, ως αφετηρία
τουριστικών σκαφών περιήγησης - ξενάγησης, είναι συµπληρωµατική, στο µέτρο που
η αλιεία αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα της περιοχής, και στοιχείο ειδικού
τουριστικού ενδιαφέροντος για οµάδες επισκεπτών.
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΟΧΘΗΣ : ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ - ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΓΑΒΑΛΟΥ - ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
«Ζώνη Συµφώνου Ποιότητας για την ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων,
Χρήσεων Αναψυχής - Τοπικής Γαστρονοµίας»

Καθορίζεται ζώνη πλάτους 500 µ. και συνολικής επιφανείας Ε2=13.303 στρ.
εκατέρωθεν της Επαρχιακής Οδού 2 «Χάνι Συκιάς - Κ. Μακρινού».
Το σύνολο των οικισµών που αναπτύσσονται εντός της καθορισµένης αυτής ζώνης,
χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια ως προς την πολεοδοµική οργάνωση και την
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία.
Οι οικισµοί είναι ανεπτυγµένοι και οριοθετηµένοι γραµµικά, κατά µήκος του άξονα της
επαρχιακής οδού, όπου αναπτύσσονται οι βασικές εµπορικές χρήσεις και λοιπές
εξυπηρετήσεις.
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Μετά την κατασκευή της βόρειας παράκαµψης των οικισµών, είναι πλέον δυνατή η
ανάπλαση του άξονα της επαρχιακής οδού, µε τη µορφή οδού ήπιας κυκλοφορίας,
για την εξυπηρέτηση των τοπικών µετακινήσεων µεταξύ των οικισµών.
Για την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής, καθορίζεται κανονισµός
κοινοχρήστων χώρων, όπου προβλέπεται η τυποποίηση των υλικών επιστρώσεων
και του αστικού εξοπλισµού, που θα είναι κοινά για όλους τους οικισµούς.
Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή πεζοδροµίου και ποδηλατοδρόµου, σε όλο το
µήκος της επαρχιακής οδού, για την ασφαλή σύνδεση των οικισµών.
Εντός των οριοθετηµένων οικισµών, διαµορφώνεται εσωτερικό δίκτυο οδών ήπιας
κυκλοφορίας και διερευνάται η δυνατότητα διαµόρφωσης οριζοντίων συλλεκτήριων
οδών, για την αποφόρτιση της επαρχιακής οδού από την κίνηση των οχηµάτων.
Η περιοχή οργανώνεται µε επικρατούσες χρήσεις κύριας κατοικίας, σε συνδυασµό µε
χρήσεις εστίασης - αναψυχής - παραδοσιακού εµπορίου, ενώ προβλέπεται και η
λειτουργία ήπιας κλίµακας τουριστικών καταλυµάτων, µε τη µορφή ξενώνων, εντός
των ορίων των οικισµών.
Για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
προτείνεται η αναβάθµιση του κοινωνικού εξοπλισµού των οικισµών, και ιδίως των
υποδοµών εκπαίδευσης (∆ηµοτικά Σχολεία) και πρόνοιας (παιδικοί σταθµοί, µονάδες
εξυπηρέτησης ευπαθών οµάδων πληθυσµού κ.λπ.), που απευθύνονται αποκλειστικά
στους µόνιµους κατοίκους.
Η εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισµών αυτών, από της ευρύτερης κλίµακας
κοινωνικές παροχές (διοίκηση, περίθαλψη κ.λπ.), θα πραγµατοποιείται στους κύριους
περιαστικούς οικισµούς Καινούργιου - Παναιτωλίου (1η Ενότητα), στα πλαίσια της
επιθυµητής ανάπτυξης αλληλοεξαρτώµενων σχέσεων µεταξύ των οικισµών της
βόρειας και νότιας όχθης της λίµνης.
Για την ενιαία αναβάθµιση και την από κοινού προώθηση εξειδικευµένων υπηρεσιών
αναψυχής - ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και της παραδοσιακής γαστρονοµίας,
προτείνεται η κατάρτιση Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας µεταξύ των νοτίων
παραλίµνιων οικισµών, µε συµβαλλόµενα µέλη τον ∆ήµο Αγρινίου και τους κατοίκους
- επαγγελµατίες της περιοχής, µε την υποστήριξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Με το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας, καθορίζονται συγκεκριµένες προδιαγραφές, που
αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην πώληση αγροτικών προϊόντων,
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στην τυποποίηση του εξοπλισµού των καταστηµάτων και στην ενιαία τιµολογιακή
πολιτική.
Προτεραιότητα αποτελεί η αναζήτηση κατάλληλου χώρου, εντός των οικισµών, για τη
διαµόρφωση στεγασµένης λαϊκής αγοράς - εκθεσιακού χώρου συσκευασµένων
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, που θα απευθύνονται κυρίως στους επισκέπτες.
Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται ενδεικτικά ο χώρος της κεντρικής πλατείας του
οικισµού της Γαβαλούς, όπου βρίσκεται ο χώρος του παλαιού ∆ηµαρχείου.

Η περιοχή έχει συνολική επιφάνεια περίπου 3.200 µ2, ενώ το υπάρχον κτίριο του
πρώην ∆ηµαρχείου περιλαµβάνει 2 ορόφους, συνολικής επιφανείας περίπου 1.000
µ2, τµήµα του οποίου λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Στη θέση αυτή, προτείνεται η συνολική ανάπλαση της πλατείας και των περιµετρικών
οδών, για την διαµόρφωση στεγασµένης λαϊκής αγοράς και έκθεσης αγροτικών
προϊόντων, η οποία θα συνδυαστεί µε την προτεινόµενη ανάπλαση της επαρχιακής
οδού και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισµών.
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
«Ζώνη Υποδοµών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Έρευνας στην Βιολογική
Γεωργία σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο»

Καθορίζεται ζώνη επιφανείας Ε3=5.728 στρ. στο νοτιοανατολικό τµήµα της λίµνης, η
οποία αντιστοιχεί στο διακριτό τµήµα αγροτικής γης της πεδιάδα της Μακρινούς και
οριοθετείται από τους άξονες των Επαρχιακών Οδών 2 «Χάνι Συκιάς - Κ. Μακρινού»
και 17 «Θέρµο - Κουρµέκιο - Ναύπακτος δια Πετροχωρίου, Σιταραλώνων - Κ.
Μακρινούς - Γέφυρας Μπανιά».
Στην περιοχή προτείνεται η εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ν.4447/2016) για
την ανάπτυξη οργανωµένου υποδοχέα βιολογικής γεωργίας µε χρήσεις τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και έρευνας.
∆ιαµορφώνεται ένας παραγωγικός πόλος γνώσης του αγροτικού τοµέα, που έχει
άµεση εφαρµογή στην ευρύτερη περιοχή.
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Στην περιοχή προτείνεται η χωροθέτηση ήπιας κλίµακας κτιριακών υποδοµών, που
θα εξυπηρετούν ερευνητικούς σκοπούς, παράλληλα µε αίθουσες διδασκαλίας και
χώρους συνεδριακού τουρισµού και βραχυχρόνιας φιλοξενίας.
Φορέας ∆ιαχείρισης της περιοχής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, προτείνεται το
Πανεπιστήµιο Πατρών και ειδικότερα το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίµων, µε έδρα το Αγρίνιο.
Το προτεινόµενο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, θα καθορίσει τις επί µέρους ενότητες
χρήσεων - εξυπηρετήσεων και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από σχέδιο αναδιάταξης
των ορίων των αγροτεµαχίων, µε προσανατολισµό τους στις παραδοσιακές
καλλιέργειες της περιοχής (καπνός, εσπεριδοειδή κ.λπ.).
4η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ∆ΟΓΡΗ - ΒΑΡΕΙΑ
«Ζώνη Ανεπτυγµένων χρήσεων τουρισµού - αναψυχής»
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Η περιοχή οριοθετείται µεταξύ των οριοθετηµένων οικισµών της Παντάνασσας και
του Περεβού και εκτείνεται σε βάθος 700 µ. από την όχθη της λίµνης, µε συνολική
επιφάνεια Ε4=2.195 στρ.
Η ενότητα αυτή καθορίζεται για τη ρύθµιση των ήδη ανεπτυγµένων διάσπαρτων
χρήσεων αναψυχής που καταγράφονται στις όχθες των οικισµών.
Οι προτεινόµενες χρήσεις στην περιοχή ακολουθούν τις διαµορφωµένες τάσεις, που
απευθύνονται σε συµβατικά είδη τουρισµού και ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης,
χώροι εκδηλώσεων κ.λπ.).
5η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΡΙΧΩΝΙ - ∆ΑΦΝΙΑΣ
«∆ίπολο

πρότυπων

βιοκλιµατικών

οικισµών

µηδενικής

ενεργειακής

κατανάλωσης»

Προτείνεται η ολοκληρωµένη ανάπλαση του διπόλου των παρόχθιων οικισµών
Τριχώνι - ∆αφνιά, µε την υλοποίηση «πράσινων παρεµβάσεων» σε κοινοχρήστους
χώρους και παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων.
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Ειδικότερα, προτείνεται η επίστρωση των κοινοχρήστων χώρων µε ψυχρά υλικά
επιστρώσεων µε βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά και εκτεταµένες φυτεύσεις.
Προτείνεται η δηµιουργία τοπικού διασυνδεδεµένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας,
κατά τις αρχές λειτουργίας των «ενεργειακών κοινοτήτων», όπου θα υπάρχει
αποθήκευση και αµφίδροµη µεταφορά παραγόµενης ενέργειας µεταξύ των δύο
οικισµών.
Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του διπόλου, προβλέπεται να γίνει εξ'
ολοκλήρου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), µε συστήµατα παραγωγής
που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, στις στέγες, στις όψεις και στα
δώµατα των κτιρίων.
Κατά τα ανωτέρω, επιδιώκεται η µηδενική κατανάλωση ενέργειας και το ελάχιστο
δυνατό «ενεργειακό αποτύπωµα» των οικισµών.
6η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆. ΘΕΡΜΟΥ
«∆ίκτυο ηµιορεινών οικισµών τουριστικού ενδιαφέροντος µε θέα στη λίµνη»
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Η περιοχή καθορίζεται ενδεικτικά και περιλαµβάνει το δίκτυο των αγροτικών οικισµών
που αναπτύσσονται σε µεγαλύτερο υψόµετρο και έχουν θέα στον υγροβιότοπο.
Οι οικισµοί χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από παραδοσιακό πολεοδοµικό ιστό, που
είναι προσαρµοσµένος στις κλίσεις του φυσικού αναγλύφου, ενώ περιλαµβάνουν
διάσπαρτα

λιθόκτιστα

κτίρια

παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής,

που

συνθέτουν

ενδιαφέροντα σύνολα οικοτουριστικού ενδιαφέροντος.
Βασικά τοπικά κέντρα της περιοχής, είναι οι οικισµοί του Θέρµου και της Αναλήψεως,
που διαθέτουν στοιχειώδη πολεοδοµική οργάνωση και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις,
όπως κέντρο υγείας, σχολεία και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Προτείνεται η επιβολή οικονοµικών κινήτρων αποκατάστασης των παραδοσιακών,
διατηρητέων και µη κτιρίων των οικισµών, για τη λειτουργία τους µε τη µορφή
ξενώνων ή και χώρων πολιτισµού, µε στόχο την διαφύλαξη και την ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής, ιστορικής - πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η ευρύτερη περιοχή της πρώην Επαρχίας Αποκούρου, στην οποία εντάσσεται η
οικιστική ενότητα, χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό αξιόλογων Μοναστηριών και
Ναών βυζαντινής και µεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής, που συνθέτουν δίκτυο ειδικού
θρησκευτικού ενδιαφέροντος που καταλήγει µέχρι το επίπεδο της λίµνης.
Βασική στόχευση του στρατηγικού σχεδιασµού, αποτελεί η ένταξή της περιοχής σε
δίκτυα θρησκευτικού τουρισµού - οικοτουρισµού, µαζί µε τους ενδιαφέροντες
ορεινούς οικισµούς της Ευρυτανίας και ιδίως της περιοχής του Προυσού.
Ιδιαίτερη προοπτική, παρουσιάζει επίσης η ένταξη των οικισµών της περιοχής στο
δίκτυο εναλλακτικών δραστηριοτήτων θεµατικού τουρισµού του αναπτυξιακού άξονα
Ναυπάκτου - Θέρµου και ειδικότερα η υποστήριξη της λειτουργικής διασύνδεσης των
τουριστικών δραστηριοτήτων της περιοχής της Τριχωνίδας, µε τις θέσεις ανάπτυξης
δραστηριοτήτων Canoe kayak στους οικισµούς Γέφυρας Μπανιά και Πόρου ∆.
Ναυπακτίας, σε απόσταση µόλις 4 χιλ. από τον οικισµό της Αναλήψεως.
Κατά τα ανωτέρω, προτείνεται σε διαδηµοτικό επίπεδο, η βελτίωση των κύριων
επαρχιακών οδών που συνδέουν την περιοχή του ∆. Θέρµου µε τους οικισµούς της
Ναυπάκτου και του Καρπενησίου, µε παράλληλη σήµανση ειδικών διαδροµών, για
την ανάδειξη ενιαίων δικτύων φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κατεύθυνση που
υποστηρίζεται από το ισχύον Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.

__________________________________________________________________________________
41

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ

Επιπλέον, στην περιοχή µελέτης προτείνεται η σύνταξη µελέτης αξιοποίησης διαµόρφωσης δικτύων µονοπατιών περιµετρικά της λίµνης, µε δυνατότητα σύνδεσής
τους µε τα Εθνικά Μονοπάτια και ιδίως µε το µονοπάτι Ο11 «Καρπενήσι - Αγρίνιο»
και συλλεκτήριους κλάδους του µονοπατιού Ο12 «Καρπενήσι - Ναύπακτο».
Τα προτεινόµενα δίκτυα µονοπατιών φυσιολατρικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
συνίσταται να σχεδιάζονται διερχόµενα µέσα από τα χαρακτηρισµένα καταφύγια
άγριας ζωής, όπως απεικονίζονται στις Πινακίδες που συνοδεύουν την πρόταση, για
την ανάδειξη της βιοποικιλότητα της περιοχής.
Προτεραιότητα αποτελεί η ένταξη στο δίκτυο των προτεινόµενων µονοπατιών, της
περιοχής φυσικού κάλλους των λόφων του ανατολικού τµήµατος της λίµνης τα οποία
συνδέουν την παρόχθια ζώνη µε την περιοχή του Πετροχωρίου (Π.Ε.Π.2.1.).
Ιδιαίτερο αρχαιολογικό - αρχιτεκτονικό - ιστορικό ενδιαφέρον, παρουσιάζεται στο
δίκτυο των οικισµών Θέρµου - Πετροχωρίου - Αναλήψεως, µεγάλο τµήµα του οποίου
αντιστοιχεί στον αρχαιολογικό χώρο του «Ιερού Θερµίου Απόλλωνος».
Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως «τρίγωνο πολιτιστικού ενδιαφέροντος» µε βασικά
χαρακτηριστικά τις εµφανείς αρχαιότητες του αρχαιολογικού χώρου, το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θέρµου, τα µνηµεία ιστορικής κληρονοµιάς του οικισµού της Αναλήψεως, τα
παραδοσιακά κτίρια του Πετροχωρίου και τις θέσεις µε εξαιρετική θέα στη λίµνη.
Στην περιοχή αυτή προτείνεται δίκτυο µονοπατιών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, µε
σηµεία εκκίνησης το Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρµου και το κέντρο του οικισµού της
Αναλήψεως, το οποίο θα διασχίζει την περιοχή του χαρακτηρισµένου καταφυγίου
άγριας ζωής στη θέση «Μέγας Λάκκος - Πύργος», που καταλαµβάνει τη συνολική
περιοχή µεταξύ των ορίων των οικισµών Θέρµου - Πετροχωρίου - Αναλήψεως.
Με τα προτεινόµενα δίκτυα θεµατικών διαδροµών, αναδεικνύεται επίσης η άυλη
πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, µε σηµείο αναφοράς τον οικισµό του Θέρµου,
ο οποίος προσελκύει σηµαντικό αριθµό επισκεπτών κατά τους τοπικούς εορτασµούς.
Οι τάσεις ανάπτυξης παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή που διαπιστώνονται τα
τελευταία χρόνια, δεν συγκρούονται µε τις προτεινόµενες κατευθύνσεις στρατηγικού
σχεδιασµού, καθώς προέρχονται κυρίως από κατοίκους που διατηρούν οικογενειακές
ρίζες στην περιοχή και δεν αποτελούν κίνδυνο αλλοίωσης της εντοπιότητας, αλλά
αντιθέτως δυναµικό παράγοντα αναβίωσης των οικισµών.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κύρια προτεραιότητα του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης, αποτελεί η προστασία της
αγροτικής γης και ιδίως της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), που
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω των πλούσιων υδατικών πόρων.
Ο προσδιορισµός της ενιαίας περιοχής µε χαρακτηριστικά Γ.Γ.Υ.Π., είναι ενδεικτικός
και προκύπτει από την φωτοερµηνεία των ορθοφωτοχαρτών, σε συνδυασµό µε την
επιτόπια καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες της µελέτης.
Καθορίζεται ζώνη προστασίας, µέσου πλάτους 1,5 km, περιµετρικά της λίµνης, η
οποία διαιρείται σε 2 ζώνες :
1. παρόχθια ζώνη προστασίας, εντός των ορίων του δικτύου Natura 2000, όπου
προβλέπονται αποκλειστικά χρήσεις βιολογικής γεωργίας και έρευνας.
2. παραλίµνια ζώνη προστασίας, που αντιστοιχεί στις λοιπές αρδευόµενες εκτάσεις,
όπου ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση και τις Γ.Γ.Υ.Π.
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6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ - ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ
Προϋπόθεση για την βιώσιµη διαχείριση των υδατικών και φυσικών πόρων της
περιοχής, αποτελεί η ένταξη των λιµνών Τριχωνίδας και Λυσιµαχείας, στο ίδιο
καθεστώς προστασίας, µε ενιαίο Φορέα ∆ιαχείρισης.
Προτείνεται η απένταξη της λίµνης Λυσιµαχείας από την περιοχή οριοθέτησης του
«Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών
ποταµών Αχελώου, Εύηνου και νήσων Εχινάδων», όπως καθορίζεται µε βάση τον
χάρτη οριοθέτησης των ζωνών του πάρκου της µε αρ.22306/2006/ΦΕΚ477∆/2006
ΚΥΑ οριοθέτησης (αρ. Σχεδίου 1).
Παράλληλα, προτείνεται η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός της ενιαίας περιοχής των
δύο λιµνών ως «Εθνικού Πάρκου Υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας», µε
καθορισµό αυστηρών περιορισµών στις χρήσεις και δραστηριότητες, στο λιµναίο και
παρόχθιο οικοσύστηµα, που θα εξυπηρετούν συγχρόνως τις ανάγκες και τις
προτεινόµενες στρατηγικές κατευθύνσεις της µελέτης.
Προτείνεται η ίδρυση ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης, ο οποίος θα έχει τη ευθύνη
διαχείρισης και παρακολούθησης των φυσικών πόρων και τον έλεγχο τήρησης των
επιτρεπόµενων χρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Η ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα πρέπει να προηγηθεί της ολοκλήρωσης του υπό
εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης της ενιαίας προστατευόµενης περιοχής του δικτύου
Natura των λιµνών Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας (GR2310009), για την οριστικοποίηση
του οποίου ο Φορέας θα αναλάβει ενεργό συµµετοχή.
6.2. ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ RAMSAR
Η περιοχή του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, συγκεντρώνει τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την ένταξή της στο δίκτυο υγροβιοτόπων διεθνούς σηµασίας της
«Συµφωνίας επί των ∆ιεθνούς ενδιαφέροντος Υγροτόπων» (Σύµβαση Ramsar 1971),
που τέθηκε σε ισχύ για 11 υγροβιότοπους στην Ελλάδα µε το Ν.∆. 191/1974, µεταξύ
των οποίων συγκαταλέγεται και η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
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Ειδικότερα, µε βάση το άρθρο 2.1. της Σύµβασης «Οι υγροβιότοποι που εντάσσονται
στο δίκτυο, έχουν διεθνή σηµασία για την οικολογία, την βοτανολογία, την υδρολογία
και την βιοποικιλότητα»(23).
Ο σηµαντικός αριθµός καθεστώτων προστασίας της περιοχής του υγροβιοτόπου,
Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας, όπως αναφέρονται στην ενότητα της αναγνώρισης, και
ιδίως τα καθεστώτα διεθνούς προστασίας των υδάτων και της βιοποικιλότητας, είναι
ενδεικτικά της οικολογικής αξίας της περιοχής.
6.3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στην περιοχή µελέτης δεν καταγράφονται θεσµοθετηµένα σχέδια ρυθµιστικού
επιπέδου σχεδιασµού (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια κ.λπ.),
πλην των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν µε τις διατάξεις του
Ν.1337/83 και περιελάµβαναν περιορισµένη έκταση στην περιφέρεια των οικισµών,
όπως στην περίπτωση των οικισµών Παναιτωλίου και Καινούργιου.
Οι υπό εκπόνηση µελέτες των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στα διοικητικά όρια των ∆.Ε.
Αρακύνθου και ∆.Ε. Θεστιέων, καθώς και τα νέα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (πρώην
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) που πρόκειται να εκπονηθούν για την περιοχή, θα πρέπει να
εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού της µελέτης,
όπως αναφέρονται στο ∆οµικό Σχέδιο και εξειδικεύονται χωρικά µε το Σχέδιο
Στρατηγικής Ανάπτυξης (Πινακίδα 3).
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων ρυθµιστικού επιπέδου σχεδιασµού, θα πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα επανακαθορισµού των ορίων των παραλίµνιων οικισµών,
που καθορίσθηκαν µε τις διατάξεις του Π.∆.24-04-1985 (ΦΕΚ181∆/1985), τα οποία
κατά κανόνα διαµορφώνουν επιµήκεις και δυσλειτουργικές οικιστικές περιοχές.
Οι περισσότεροι οικισµοί αναπτύσσονται γραµµικά, κατά µήκος των κύριων οδικών
αξόνων, και δεν διαθέτουν επαρκές βάθος για τον καθορισµό επί µέρους ενοτήτων γειτονιών. Το γραµµικό πολεοδοµικό - εµπορικό κέντρο που διαµορφώνεται κατά
µήκος των οδών που διασχίζουν τους οικισµούς, προκαλεί σοβαρά προβλήµατα
κυκλοφοριακής συµφόρησης και κινδύνους για την ασφαλή µετακίνηση των πεζών.
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Προτείνεται η συµπληρωµατική επέκταση - εξοµάλυνση των ορίων των οικισµών, µε
κατεύθυνση την εξασφάλιση πρόσθετων οριζοντίων οδικών αξόνων αποφόρτισης της
κεντρικής οδού, καθώς και νέων τοπικών κέντρων, όπου είναι δυνατό, µε βάση την
κλίµακα του οικισµού.

Ενδεικτική προτεινόµενη εξοµάλυνση ορίων οικισµών Ματαράγκα - Γραµµατικού
6.4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ PLACE BRANDING
Το στοιχείο της τουριστικής προβολής - ανάδειξης της περιοχής, αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του ∆οµικού Σχεδίου για τον ολοκληρωµένο στρατηγικό
σχεδιασµό του υγροβιοτόπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας.
Η περιοχή διαθέτει όλα τα πλεονεκτήµατα για την τουριστική ανάδειξή της µε βάση
οργανωµένο σχέδιο προώθησης, µε ισχυρό «Brand Name» που θα βασίζεται στην
λειτουργία της ως «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ», κατεύθυνση που
προϋποθέτει την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελµατιών, κατοίκων και λοιπών εθελοντών.
Η προτεινόµενη κατάρτιση Σχεδίου Place Branding και η ίδρυση εξειδικευµένου
φορέα για τον συντονισµό των δράσεων, αποτελεί το τελικό στάδιο των
απαιτούµενων ενεργειών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
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Συνεπώς θα πρέπει να προηγηθεί η υλοποίηση των προαναφερθεισών δράσεων :
1. ίδρυσης του ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης του υγροβιότοπου
2. σύνταξης Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας νοτίων παρατριχώνιων οικισµών
3. έγκρισης των προτεινόµενων Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
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7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Το σύνολο των οικισµών που αναπτύσσονται στο επίπεδο της λίµνης, διαθέτουν
παρόµοια µορφολογικά χαρακτηριστικά, οικιστικό ιστό και αρχιτεκτονική κληρονοµιά,
όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα της αναγνώρισης, για τον λόγο αυτό, προτείνονται
οριζόντια µέτρα αισθητικής αναβάθµισης, για όλους τους οικισµούς.
Βασική κατεύθυνση είναι η εφαρµογή προγράµµατος αναπλάσεων, για την ανάδειξη
των παραδοσιακών πυρήνων όλων των οικισµών της περιοχής, καθώς επίσης και η
αναβάθµιση των κύριων δικτύων τεχνικής υποδοµής.
Όσον αφορά στα δίκτυα τεχνικής υποδοµής, προτείνονται τα εξής ενδεικτικά µέτρα :
1. Πλήρης

υπογειοποίηση

των

δικτύων

υψηλής

τάσης

(150Kv)

και

υπερυψηλής τάσης (400Kv) της ∆.Ε.Η, σε όλο το τµήµα περιµετρικά της λίµνης

Υποσταθµός ∆ΕΗ
∆ίκτυο υψηλής τάσης 150Kv
νότιων παρατριχώνιων οικισµών

Παράλληλα, διερευνάται η δυνατότητα αποµάκρυνσης των υποσταθµών της ∆ΕΗ,
που κατά κανόνα είναι εγκατεστηµένοι στις παρυφές των οικισµών.
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2. Αποκατάσταση - ανακατασκευή µε ξηρολιθοδοµή των περιτοιχίσεων
ιδιοκτησιών, καθώς και τοιχίων αντιστήριξης, σε όλο το µήκος των κύριων
οδικών αξόνων περιµετρικά της λίµνης.
Η προτεινόµενη παρέµβαση έχει στόχο την αισθητική αναβάθµιση του αγροτικού
τοπίου που είναι ορατό κατά τις οδικές µεταφορές, προϊδεάζοντας τον επισκέπτη για
τον παραδοσιακό αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής και την ενιαία οργάνωση των
αγροτεµαχίων.

Ανατολική είσοδος οικισµού Μυρτιάς
3. Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης σε όλους τους παραλίµνιους και τους
ενδιαφέροντες ηµιορεινούς οικισµούς της περιοχής
Η προτεινόµενη ενέργεια είναι θεσµικού χαρακτήρα και µπορεί να συνδυαστεί µε
ειδικούς περιορισµούς ως προς την µορφολογία των νέων κτιρίων στους οικισµούς,
τα υλικά κατασκευής και τους χρωµατισµούς, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την
ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των κατασκευών.
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8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Η λειτουργική διασύνδεση των παραλίµνιων οικισµών και των περιοχών ειδικού
ενδιαφέροντος της περιοχής, αποτελεί κύρια κατεύθυνση του Σχεδίου ∆οµικής
Οργάνωσης.
Για την δικτύωση των οικισµών και των θέσεων ειδικού ενδιαφέροντος, προτείνεται η
κατασκευή σύγχρονης υποδοµής για την λειτουργία οικολογικού µέσου σταθερής
τροχιάς, περιµετρικά της λίµνης. (Πινακίδα Β2 - προτεινόµενο έργο 16)
Για τις προδιαγραφές του µέσου, λαµβάνεται υπό όψη η ανάγκη ελάχιστης δυνατής
παρέµβασης στο τοπίο και στις χρήσεις γης της περιοχής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
το ελάχιστο δυνατό «περιβαλλοντικό αποτύπωµα» από την λειτουργία του.

Κατά συνέπεια προτείνεται η λειτουργία ηλεκτροκίνητου τρένου (mini train), µέγιστης
χωρητικότητα 150 ατόµων, το οποίο θα πραγµατοποιεί κυκλική τροχιά σε όλη την
περίµετρο της λίµνης Τριχωνίδας, µε αφετηρία την περιοχή των οικισµών
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Καινούργιου - Παναιτωλίου και θα πραγµατοποιεί στάσεις στις σηµαντικότερες θέσεις
ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Το αλιευτικό καταφύγιο του Παναιτωλίου
2. Τα παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας
3. Οι ακτές κολύµβησης
4. Το δάσος Φράξου
5. Η Ι.Μ. Φωτµού
6. Οι ιαµατικές πηγές πλησίον του οικισµού Παλαιόµυλος
7. Το δίπολο των βιοκλιµατικών οικισµών Τριχωνίου - ∆αφνιά, από όπου υπάρχει
άµεση πρόσβαση στον οικισµό της Γαβαλούς και ειδικότερα στην προτεινόµενη
στεγασµένης αγοράς παραδοσιακών προϊόντων.
Το προτεινόµενο ηλεκτροκίνητο µέσον, θα υποστηρίζεται από φωτοβολταϊκά πάνελ
(υβριδική λειτουργία), ενώ προβλέπεται σταθµός φόρτισης στον τερµατικό σταθµό
του Παναιτωλίου.
Η γραµµές του τρένου θα έχουν εκτιµώµενο πλάτος 0,60 µ. και θα καταλαµβάνουν
ελάχιστη επιφάνεια από τα παρόχθια αγροτεµάχια.
Η λειτουργία του οικολογικού τρένου θα είναι σχεδόν αθόρυβη, µε µέγιστη ταχύτητα
30χιλ/ώρα, έτσι ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε διαταραχή στην σπάνια
ορνιθοπανίδα της περιοχής.
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων - ενεργειών άµεσης προτεραιότητας
(Στάδιο Β1) και ελεγχόµενης αειφόρου ανάπτυξης (Στάδιο Β2), όπως αναφέρθηκαν,
εξαρτάται από τις προτεραιότητες της κεντρικής διοίκησης και δευτερευόντως της
τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες.
Συνεπώς, απαιτείται η εξασφάλιση χρηµατοδότησης, από την κεντρική διοίκηση προς
την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της
λίµνης Τριχωνίδας, µε την συµµετοχή του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Π.∆.Ε.
Ενδεικτικά, η προώθηση των απαιτούµενων ενεργειών - έργων για την υλοποίηση
του Στρατηγικού Σχεδιασµού της περιοχής, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσω της νέας
Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
Η γενική εκτίµηση του κόστους για την υλοποίηση των προτεινόµενων θεσµικών
δράσεων και έργων για την συνολική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού, πλην
των έργων που ήδη χρηµατοδοτούνται, δεν ξεπερνά τα 60.000.000 ευρώ.
Προτεραιότητα για την περιοχή, έχει η ολοκλήρωση των προβλεπόµενων τεχνικών
έργων άµεσης προτεραιότητας (Στάδιο Β1) των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
τα οποία χρηµατοδοτούνται από πόρους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου
2014 - 2020.
Στο αρχικό αυτό στάδιο υλοποίησης, προωθούνται οι απαιτούµενες ενέργειες για την
ένταξη του υγροβιότοπου Τριχωνίδας - Λυσιµαχείας στο δίκτυο «Συµφωνίας επί των
∆ιεθνούς ενδιαφέροντος Υγροτόπων» (Σύµβαση Ramsar 1971), οι οποίες απαιτούν
χρονοβόρες διαδικασίες.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων ενεργειών άµεσης προτεραιότητας
του Β1 Σταδίου (ολοκλήρωση δικτύων κοινής ωφελείας, πλήρης οριοθέτηση λίµνης,
σύστηµα παρακολούθησης στάθµης, έργα ανασυγκρότησης αγροτικής παραγωγής),
απαιτείται η υλοποίηση των απαιτούµενων θεσµικών ρυθµίσεων του Β2 Σταδίου
(σύσταση ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης, κατάρτιση place branding κ.λπ.) και εν
συνεχεία των προτεινόµενων µεταφορικών και οριζόντιων έργων λειτουργικής και
αισθητικής αναβάθµισης.
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