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1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
1.1.

Εισαγωγή: Αναγνώριση περιοχής επέμβασης

Η περιοχή μελέτης του παρόντος Διαγωνισμού Ιδεών περιλαμβάνει τη λίμνη Τριχωνίδα
και μια ευρύτερη περιοχή που την περικλείει και εμπίπτει εντός των ορίων των Δήμων
Αγρινίου (Δημοτικές Ενότητες Θεστιέων, Παραβόλας, Αρακύνθου και Μακρυνείας) και
Θέρμου. Πρόκειται για μια περιοχή με πλήθος μικρού -ως επί το πλείστονπληθυσμιακού μεγέθους οικισμών, με εναλλαγές στο τοπίο και το ανάγλυφο, που
συγκροτούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη
και

βαθύτερη

λίμνη

της

Ελλάδας.

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας,

νότια

του

Παναιτωλικού όρους και βόρεια του
Αρακύνθου, και συνδέεται δυτικά με τη
γειτονική
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Λυσιμαχία.

Ανήκει

διοικητικά στους Δήμους Αγρινίου και
Θέρμου,

ενώ

νοτιοανατολικά

απέχει
από

την

6

χλμ.

πόλη

του

Αγρινίου. Έχει σχήμα τοξοειδές και ως
επί

το

πλείστο

ρηχές

παρόχθιες

περιοχές. Ανατολικά η μορφολογική
κλίση των βουνών είναι μεγάλη και οι
ακτές απότομες, ενώ στο υπόλοιπο
τμήμα της η μορφολογία του εδάφους

Πηγή: αρχείο ομάδας μελέτης από
επιτόπια αυτοψία

έχει ομαλή απόληξη με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία και σε συνδυασμό με το μεγάλο
μέγεθος της λίμνης η ακτή να θυμίζει θάλασσα.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, η περιοχή μελέτης του
Διαγωνισμού ανήκει στην ενδοπεριφερειακή χωρική ενότητα Αγρινίου - Θέρμου. Κύριο
γνώρισμα της συγκεκριμένης ενότητας είναι το σύμπλεγμα, φυσικών και τεχνητών
λιμνών, καθώς και των ποταμών που τη διατρέχουν, τα οποία μαζί με τις ομώνυμες
πεδιάδες συμπληρώνουν την εδαφολογική μορφολογία της ενότητας, αποτελώντας
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βασικές συνιστώσες στην ανάπτυξη διαφόρων ανθρωπογενών οικονομικών
δραστηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ.).
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η λίμνη Τριχωνίδα φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ιστορική
και κοινωνικο - φυσική σύνδεση - εξάρτηση με τον οικισμό του Θέρμου παρά με το
Αγρίνιο. Μέσα και γύρω από την λίμνη εντοπίζεται μια πλούσια βιοποικιλότητα που
αφορά σε είδη ορνιθοπανίδας, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά και είδη ιχθυοπανίδας.
Παρά τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και τα
τοπιολογικά της χαρακτηριστικά αναγνωρίζεται ότι η λίμνη Τριχωνίδα δεν έχει
αξιοποιηθεί επαρκώς. Τα χωριά της λίμνης έχουν ανεπαρκή τουριστική υποδομή,
διαθέτουν ωστόσο στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολλά μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλο ενδιαφέρον, τα οποία όμως δεν έχουν τύχει
αξιοποίησης, όπως και συνολικά το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Σημειώνεται
εδώ ότι στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα εντοπίζεται και σημαντικός αριθμός
θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και το
επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. Επί του παρόντος διαφαίνεται μια ικανοποιητική δυναμική σε αυτόν τον
τομέα, με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.
1.2.

Η περιοχή επέμβασης στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο

1.2.1. Βασικά δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ευρύτερης
περιοχής
Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας. Μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο Δήμος Αγρινίου, με έδρα το
Αγρίνιο, αποτελείται από τους πρώην (Καποδιστριακούς) Δήμους Αγρινίου,
Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Στράτου, Νεάπολης, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού,
Αρακύνθου, Μακρύνειας και Θεστιέων, που συνιστούν τις νυν Δημοτικές Ενότητες
(Δ.Ε.). Στον Δήμο Θέρμου δεν επήλθε καμία μεταβολή.
Ο μόνιμος πληθυσμός των δύο Δήμων που συγκροτούν την ευρύτερη περιοχή μελέτης
έχουν μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ίσο με 102.426 κατ.
(βλ. Πίνακα 1), που αντιπροσωπεύει το 48,6% του πληθυσμού της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και το 15,1% της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η βαρύτητα της
Δ.Ε. Αγρινίου σε αυτό το χωρικό πλαίσιο είναι σαφώς σημαντικότατη, λόγω της

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

παρουσίας της πόλης του Αγρινίου. Η πλειονότητα των οικισμών παρουσιάζει
διαχρονικά φθίνουσα πορεία, κάτι που αποτυπώνεται και στην πληθυσμιακή εξέλιξη
των Δ.Ε., όπως φαίνεται με κόκκινο χρώμα στον Πίνακα 1. Συνολικά η περιοχή των
δύο Δήμων εμφανίζει την τελευταία δεκαετία μείωση πληθυσμού της τάξης του 4%,
μικρότερη της Περιφέρειας αλλά μεγαλύτερη της Χώρας. Θετικό στοιχείο η αύξηση του
πληθυσμού του Δήμου Θέρμου την τελευταία δεκαετία (5,2%). Αρνητική είναι η εικόνα
τόσο για τις επιμέρους Δ.Ε. όσο και των ευρύτερων αυτών συνόλων κατά τη διάρκεια
της τελευταίας εικοσαετίας, με εξαίρεση τη Δ.Ε. Αγρινίου, η οποία είναι και η μόνη Δ.Ε.
του Δήμου Αγρινίου που εμφανίζει θετικές -και αξιοσημείωτες- τάσεις μεταβολής του
πληθυσμού σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.
Πίνακας 1. Μόνιμος πληθυσμός και μεταβολή του, 1991-2001
Μόνιμος Πληθυσμός
1991

2001

2011

% Μεταβολής
200119912011
2011

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

98.237

96.889

94.181

-2,8%

-4,1%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

53.947

57.174

59.329

3,8%

10,0%

2.856

2.673

2.027

-24,2%

-29,0%

6.600

5.811

4.977

-14,4%

-24,6%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

7.584

7.199

6.566

-8,8%

-13,4%

5.078

4.591

3.681

-19,8%

-27,5%

5.498

5.185

5.070

-2,2%

-7,8%

1.865

1.422

1.386

-2,5%

-25,7%

4.877

4.158

3.773

-9,3%

-22,6%

3.221

2.532

1.943

-23,3%

-39,7%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

6.711

6.144

5.429

-11,6%

-19,1%

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8.331

7.837

8.242

5,2%

-1,1%

106.568

104.726

102.423

-2,2%

-3,9%

224.279

219.092

210.802

-3,8%

-6,0%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

695.391

721.541

679.796

-5,8%

-2,2%

10.223.392

10.934.097

10.816.286

-1,1%

5,8%

Γενικά παρατηρείται μια ισοκατανομή μεταξύ αντρών και γυναικών τόσο στους δύο
Δήμους όσο και στην Π.Ε. (Γράφημα 1). Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού (Πίνακας 2) στο
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σύνολο των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου ισούται με 2,84, που είναι ελαφρώς
υψηλότερο του αντίστοιχου σε επίπεδο Π.Ε. (2,77). Το 27,8% των νοικοκυριών
αποτελούνται από 2 μέλη, ακολουθούν τα μονομελή νοικοκυριά (21%), ενώ τα τριμελή
και τετραμελή νοικοκυριά συγκεντρώνουν από 19,1%.
Πίνακας 2. Νοικοκυριά και μέσο μέγεθος αυτών, 2011
ΔΗΜΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ
Nοικοκυριά

Mέλη

%
νοικοκυριών

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μέσο
μέγεθος
νοικοκυριού

Nοικοκυριά

Mέλη

%
νοικοκυριών

1 μέλος

7.450

7.450

21,0%

17.162

17.162

22,9%

2 μέλη

9.885

19.770

27,8%

21.314

42.628

28,5%

3 μέλη

6.782

20.346

19,1%

13.612

40.836

18,2%

4 μέλη

6.776

27.104

19,1%

13.234

52.936

17,7%

5 μέλη

2.785

13.925

7,8%

5.696

28.480

7,6%

≥ 6 μέλη

1.849

12.206

5,2%

3.839

25.307

5,1%

ΣΥΝΟΛΟ

35.527

100.801

100,0%

74.857

207.349

100,0%

2,84

Μέσο
μέγεθος
νοικοκυριού

2,77

100%
90%
80%
70%

50,5%

49,5%

50,0%

49,5%

50,5%

50,0%

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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Γράφημα 1. Κατανομή πληθυσμού κατά φύλο, 2011
Το 30% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού και ακολουθούν σε ποσοστό
συμμετοχής οι απόφοιτοι Λυκείου (19%) και αυτοί που εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (16,9%) (Γράφημα 2).
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6,5%

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι
Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια
κλπ.)

11,1%
2,5%

16,9%

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ.)

19,1%

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών
Σχολών
Απόφοιτοι Δημοτικού

30,1%

13,8%

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
/ Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση
Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)

Γράφημα 2. Μόνιμος πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης στο σύνολο των Δήμων
Αγρινίου και Θέρμου, 2011
Όσον αφορά στην απασχόληση (Πίνακας 3), το 2011 καταγράφονται στον Δήμο
Αγρινίου 27.172 απασχολούμενοι και στον Δήμο Θέρμου 2.078, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 76,46% και 81,71% επί των οικονομικώς ενεργών. Το 37% του πληθυσμού
των δύο Δήμων είναι οικονομικά ενεργοί (30.106 άτομα). Το ποσοστό ανεργίας στο
Δήμο Αγρινίου (23,54%) είναι υψηλότερο της Π.Ε. και της Περιφέρειας, ενώ στο Δήμο
Θέρμου χαμηλότερο.
Πίνακας 3. Μόνιμος πληθυσμός και κατάσταση ασχολίας, 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άνεργοι

Απασχολούμενοι

Οικονομικά
μη ενεργοί

%
ανεργίας

% απασχολουμένων επί
των οικονομικά ενεργών

35.539

8.367

27.172

58.642

23,54

76,46

2.543

465

2.078

5.699

18,29

81,71

76.371

16.633

59.738

134.431

21,78

78,22

261.175

54.832

206.343

418.621

20,99

79,01

Οικονομικά
ενεργοί

Οι 2 στους 3 απασχολούμενους του Δήμου Αγρινίου (βλ. Πίνακα 3) απασχολούνται
στον τριτογενή τομέα, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με τα ευρύτερα χωρικά σύνολα,
ιδίως δε σε σύγκριση με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα (17,64%) υπολείπεται των ευρύτερων χωρικών συνόλων, ενώ το
ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή είναι σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα.
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Στον Δήμο Θέρμου, ο πρωτογενής τομέας είναι συγκριτικά με τον Δήμο Αγρινίου
ενισχυμένος, υπολείπεται ο τριτογενής, ενώ καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό
απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα μεταξύ των εξεταζόμενων χωρικών συνόλων.
Όσον αφορά στην κατανομή κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το σύνολο
των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου (Γράφημα 3), πέρα από τους «ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ»
στους οποίους αντιστοιχεί το 18,1% των απασχολουμένων, υπερέχει ο κλάδος «Ζ.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» με ποσοστό 19,4% και ακολουθούν κατά σειρά οι κλάδοι «Α.
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» με ποσοστό 17,6% και «Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με
11%. Οι «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (κλάδος Θ) συγκεντρώνουν το 5,1% των απασχολουμένων.
Το 21,8% των απασχολουμένων είναι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές (Γράφημα 4), και ακολουθούν οι επαγγελματίες (18,7%), οι ειδικευμένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (15,9%) και οι ειδικευμένοι τεχνίτες και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα (12,9%).
Πίνακας 3. Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2011
Απασχολού
μενοι

Πρωτογενής
τομέας

Δευτερογενής
τομέας

Τριτογενής
τομέας

%
πρωτογενή

%
δευτερογενή

% τριτογενή

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

27.172

4.793

4.327

18.052

17,64%

15,92%

66,44%

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

2.078

594

390

1.094

28,59%

18,77%

52,65%

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

59.738

15.336

9.491

34.911

25,67%

15,89%

58,44%

206.343

40.248

33.679

132.416

19,51%

16,32%

64,17%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

17,6%

18,1%

6,6%

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

8,4%

11,0%
19,4%
8,0%
1,4%
5,1%4,4%

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Γράφημα 3. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο
των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, 2011
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

6,8% 5,1%

Επαγγελματίες

6,7%
18,7%

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου

12,9%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

6,8%
5,3%

15,9%
21,8%

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

Γράφημα 4. Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα στο σύνολο των Δήμων Αγρινίου
και Θέρμου, 2011
Σύμφωνα με στοιχεία από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015
καταγράφονται στον Δήμο Αγρινίου τουλάχιστον 14.363 επιχειρήσεις. Από αυτές,
περίπου οι μισές δραστηριοποιούνται στον κλάδο της «γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας». Πρόκειται στην πλειονότητά τους για ατομικές επιχειρήσεις. Ακολουθούν σε
αριθμό οι επιχειρήσεις του κλάδου «χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (ποσοστό 16,7%). Στον κλάδο
«δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης»
λειτουργούν 848 επιχειρήσεις (ποσοστό 5,9% επί του συνόλου των επιχειρήσεων).
Ανάλογη είναι και η εικόνα σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις στον Δήμο Θέρμου, με τις
μισές περίπου να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της «γεωργίας, δασοκομίας και
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αλιείας» και το 13,5% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ.». Στον κλάδο
«δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης»
λειτουργούν 89 επιχειρήσεις από τις συνολικά 852 (ποσοστό 10,4%).
Βασικά στοιχεία για την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4. Από το σύνολο των 34.420 αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα (πλην
κάμπινγκ) στον Δήμο Αγρινίου (ποσοστό 31,7% επί των συνολικών αφίξεων στην Π.Ε.
και 5,3% επί των αφίξεων στην Περιφέρεια), το 95,8% προέρχεται από ημεδαπούς
επισκέπτες και μόνο το 4,2% από αλλοδαπούς, που είναι πολύ μικρό, συγκρινόμενο
μάλιστα με τα ευρύτερα χωρικά σύνολα. Στον Δήμο Θέρμου, από το σύνολο των 2.120
αφίξεων, το 90,4% αφορούν ημεδαπούς πελάτες. Σε γενικές γραμμές, ανάλογη είναι
και η εικόνα σε ότι αφορά στις διανυκτερεύσεις. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι στην
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας το ποσοστό διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς (30,3% επί
του συνόλου των διανυκτερεύσεων) είναι σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού
αφίξεων (16,8%), που σημαίνει ότι οι αλλοδαποί επιλέγουν πιο μακροχρόνια
παραμονή στην περιοχή σε σχέση με τους ημεδαπούς. Το ποσοστό πληρότητας στον
Δήμο Αγρίνιου είναι ίσο με 32,8%, ψηλότερο του αντίστοιχου της Π.Ε. και χαμηλότερο
της Περιφέρειας, ενώ στον Δήμο Θέρμου είναι εξαιρετικό μικρό (9,1%).
Πίνακας 4. Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα και πληρότητα
κλινών, 2018
Αφίξεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
%
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
%

Ημεδαπών
32.984
95,8%
1.916
90,4%

Αλλοδαπών
1.436
4,2%
204
9,6%

90.283

Διανυκτερεύσεις

34.420
100,0%
2.120
100,0%

Ημεδαπών
50.258
93,1%
3.554
91,2%

Αλλοδαπών
3.750
6,9%
345
8,8%

18.230

108.513

192.247

83.581

275.828

83,2%

16,8%

100,0%

69,7%

30,3%

100,0%

372.554

278.734

651.288

821.843

1.036.079

1.857.922

57,2%

42,8%

100,0%

44,2%

55,8%

100,0%

Σύνολο

Σύνολο
54.008
100,0%
3.899
100,0%

Πληρότητα
κλινών
Ποσοστό
(%)
32,8%
9,1%

28,5%

36,0%

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

1.2.2. Μεταφορικές υποδομές
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε εγγύτητα με οδικούς άξονες υπερεθνικής σημασίας και
μεταφορικές υποδομές εθνικής εμβέλειας. Η Ιόνια οδός η οποία αποτελεί τον
κορμό του μεταφορικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας και μέρος του διευρωπαϊκού
δικτύου μεταφορών, διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή και σε μικρή απόσταση από
το αστικό κέντρο του Αγρινίου. Άλλες σημαντικές υποδομές που συμβάλουν στη
συνδεσιμότητα και ως εκ τούτου αυξάνουν την προσβασιμότητα της περιοχής σε
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο είναι η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου καθώς και το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας. Στην άμεση περιοχή μελέτης κρίσιμη είναι η σύνδεση της περιοχής
με το αστικό κέντρο του Αγρινίου, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την «πύλη εισόδου» σε
αυτήν. Τέλος αξίζει να σημειωθεί η ότι η άμεση συνδεσιμότητα της περιοχής με την
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του δευτερεύοντος δικτύου ενδοπεριφερειακής
σημασίας που διέρχεται από τον οικισμού του Θέρμου, καθιστά τον οικισμό αυτό
κομβικό για την ανάπτυξη της περιοχής.
1.2.3. Κατευθύνσεις

και

ρυθμίσεις

χωρικής

ανάπτυξης

και

οργάνωσης

υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή
1.2.3.1.

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
(ΦΕΚ 128Α/3-7-2008) οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με τον ρόλο και τις
προοπτικές του Αγρινίου, ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά στη λίμνη Τριχωνίδα. Το
Αγρίνιο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό αστικό κέντρο και περιλαμβάνεται στους «λοιπούς
εθνικούς πόλους» καθώς και στον Δυτικό Άξονα ανάπτυξης, ο οποίος διατρέχει την
ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, των ορεινών
σχηματισμών της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβάνοντας και
τα πλησίον νησιά (Ιόνια νησιά). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας,
προωθείται η ενίσχυση της σχέσης του Αγρινίου με το Μεσολόγγι. Την εποχή έγκρισης
του ΓΠΧΣΑΑ (2008), σε ότι αφορά τις οδικές υποδομές, δινόταν ως βασική κατεύθυνση
η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών των σημαντικών για την
πύκνωση

του

βασικού

οδικού

συστήματος

της

χώρας

οδικών

αξόνων,

συμπεριλαμβανόμενης της Ιόνιας Οδού (Αντίρριο – Αγρίνιο – Ιωάννινα – Κακαβιά).
Στον αγροτικό τομέα, για τον κάμπο Αγρινίου δίνεται κατεύθυνση για διατήρηση της
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γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία της γεωργικής
γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές. Η ανάπτυξη του τομέα θα πρέπει να
γίνεται με βασική παράμετρο την ποιότητα βιώσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων
του πρωτογενή σε συμπληρωματικότητα με τον τομέα του τουρισμού. Βασική
κατεύθυνση γενικής εφαρμογής αποτελεί ο δραστικός περιορισμός της διάχυσης
αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Τέλος, το ΓΠΧΣΑΑ
διαπιστώνει την αύξηση του ενδιαφέροντος για ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο
αγροτουρισμός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο
ιαματικός τουρισμός κ.ά.. Προβλέπεται η ανάληψη ενεργειών και υιοθέτηση δράσεων
που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του τουρισμού βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, της έντασης και του είδους της τουριστικής
δραστηριότητας, της γεωμορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων. Τέτοιες
ενέργειες και δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων,

την αναβάθμιση της εικόνας των

τουριστικών

καταστούν

προορισμών

προκειμένου

να

ελκυστικότεροι

και

ασφαλέστεροι, με την ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας, την
προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου (προστασία
φυσικού

περιβάλλοντος,

αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς,

άυλης

πολιτιστικής

κληρονομιάς, δημιουργία πολιτιστικών χώρων, δικτύων μονοπατιών και διαδρομών),
τη διασύνδεση και διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους λοιπούς τομείς
της οικονομίας και κυρίως στον πρωτογενή.
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Σχέδια 1, 2, 3 και 4. Βασικά διαγράμματα ΓΠΧΣΣΑ, Πηγή: ΦΕΚ 128Α/3-7-2008
1.2.3.2.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008) και σε ότι
αφορά στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η Δ.Ε. Θέρμου περιλαμβάνεται στην οριζόμενη
Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) 2. Οι ΠΑΠ (τρεις στο σύνολο) είναι περιοχές
της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την
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εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως
επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Επιπλέον, σύμφωνα με το Διάγραμμα 2 που
συνοδεύει την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
διαφαίνεται

προοπτική

εγκατάστασης

μονάδων

παραγωγής

υδροηλεκτρικής

ενέργειας.

Σχέδια 5 και 6. Βασικά διαγράμματα ΕΠΧΣΑΑΑΠΕ, Πηγή: ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008
1.2.3.3.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη
Βιομηχανία

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τη Βιομηχανία (ΕΠΧΣΑΑΒ) (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-2009), ο δυτικός άξονας Γιάννενα –
Αγρίνιο – Πάτρα − Καλαμάτα, αποτελεί αναδυόμενο άξονα ανάπτυξης της βιομηχανίας
(τρίτη κατηγορία στην ιεράρχηση σε εθνικό επίπεδο). Συνολικά στο νομό (νυν Π.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίας, η γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη
μεταποίηση είναι «μέση (1,0)». Η μεταποίηση εστιάζεται σημειακά στα τρία μεγαλύτερα
οικιστικά κέντρα (Αγρίνιο, και με μικρότερο βάρος Μεσολόγγι και Ναύπακτος). Η άμεση
προοπτική στο νομό είναι η ενεργοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού/λιμανιού
Πλατυγιαλίου (περιοχή εντατικοποίησης) και σε δεύτερη φάση η δικτύωση των
ισχυρών σημείων της μεταποίησης, κατά μήκος του δυτικού άξονα ανάπτυξης
(περιοχές επέκτασης). Δεδομένου ότι ο νομός έχει δυνατότητα υποδοχής μεγάλων
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τουριστικών επενδύσεων, και παράλληλα ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, είναι
επιτακτική η ρύθμιση της σχέσης των δύο τομέων (βιομηχανία-τουρισμός).

Σχέδια 7 και 8. Βασικά διαγράμματα ΕΠΧΣΑΑΒ, Πηγή: ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-2009
1.2.3.4.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τον Τουρισμό

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ κάποιο Ειδικό Πλαίσιο για τον
Τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα: Το "πρώτο" Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
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Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ) εγκρίθηκε το 2009 (ΦΕΚ
1138Β/11-6-2009). Στα τέλη του 2013 εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ (ΦΕΚ
3155Β/12-12-2013), η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε (λόγω μη νομιμότητας
διαδικασιών) από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επαναφέροντας σε ισχύ το
πρώτο πλαίσιο, αυτό του 2009. Την 1.3.2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση 519/2017 του
ΣτΕ στην αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων κατά
του πρώτου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τον Τουρισμό, με την οποία το Δικαστήριο κατήργησε επί της ουσίας και το πρώτο αυτό
πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η Χώρα δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή χωροταξικό σχεδιασμό
εθνικού επιπέδου για τον τουρισμό και όπως αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. οικ
28089/13- 6-2017 έγγραφο ΥΠΕΚΑ, μέχρι την έγκριση νέου πλαισίου (για το οποίο οι
διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί) εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη
τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν
σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και στα κατωτέρου
ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού κλπ..
1.2.3.5.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Υδατοκαλλιέργειες

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ) εγκρίθηκε το 2011 (ΦΕΚ 2505Β/4-11-2011). Σύμφωνα
με αυτό, οι περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών διακρίνονται σε κατηγορίες. Με
εστίαση στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής επέμβασης, αναφέρεται ότι στις
«περιοχές

ιδιαίτερα

ανεπτυγμένες»

συγκαταλέγονται

οι

Δυτικές

Ακτές

της

Αιτωλοακαρνανίας μαζί με το σύμπλεγμα Εχινάδων Νήσων, ενώ στις «Περιοχές με
ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον» περιλαμβάνεται
ο Αμβρακικός Κόλπος. Στις τελευταίες, απαιτείται προσαρμογή των όρων
εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του χώρου και του περιβάλλοντος.
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Σχέδιo 9. Βασικό διάγραμμα ΕΠΧΣΑΑΥ (απόσπασμα), Πηγή: ΦΕΚ 2505Β/4-11-2011
1.2.3.6.

Περιφερειακό

Πλαίσιο

Χωροταξικού

Σχεδιασμού

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1470Β/9-10-03),
ενώ την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης η Μελέτη αξιολόγησης,
αναθεώρησης και εξειδίκευσης αυτού. Σύμφωνα με την τελευταία (βλ. Τεύχος Ι,
Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου,
Στάδιο Β1, Φεβρουάριος 2014), η Αιτωλοακαρνανία συνολικά «έχει συγκριτικά
πλεονεκτήματα στην κτηνοτροφική παραγωγή, στην μεταποίηση κτηνοτροφικών
προϊόντων, στις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία, στο πλούσιο υδάτινο δυναμικό και
στις μεγάλες δυνατότητες ανάδειξης/αξιοποίησης του συστήματος λιμνών και
λιμνοθαλασσών (και με ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού)». Με βάση
χωρικά και αναπτυξιακά κριτήρια και χαρακτηριστικά, προσδιορίζονται μικρότερες
ενδοπεριφερειακές αναπτυξιακές χωρικές ενότητες με περισσότερο ομοιογενή ή
συμπληρωματικά χαρακτηριστικά στην έκτασή τους για τις Π.Ε. της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία, προσδιορίζονται τέσσερις τέτοιες χωρικές
ενότητες. Στην πρώτη εξ αυτών ανήκει η λίμνη Τριχωνίδα. Πρόκειται για την «Χωρική
ενότητα Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και τη Δ.Ε. Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου». Στην
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ενότητα αυτή κεντρικός πόλος αναφοράς είναι το αστικό κέντρο του Αγρινίου και η
ευρύτερη περιοχή του. Οι δύο Δήμοι της χωρικής ενότητας (Αγρινίου και Θέρμου)
παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ομοιογένειας σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα παραγωγής και την επιθυμητή συμπληρωματικότητα στον
τριτογενή τομέα, με την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου να υπερέχει σημαντικά στον
τομέα των υπηρεσιών εξυπηρετώντας την περιοχή του Θέρμου, και τον Δήμο Θέρμου
να εμφανίζει σχετικά υψηλότερη κινητικότητα και προοπτικές σε ό,τι αφορά
δραστηριότητες σχετικές με την ήπια τουριστική ανάπτυξη και τον παραθερισμό.

Σχέδιo 10. Διάρθρωση ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, Πηγή: Μελέτη
Αναθεώρησης ΠΠΧΣΑΑ, Στάδιο Β1, 2014
Την εποχή σύνταξης του Β1 Σταδίου της μελέτης αναθεώρησης, είχαν καταγραφεί
κάποια από τα σημαντικότερα έργα σε επίπεδο διαδημοτικό και Καλλικράτειου Δήμου,
πολλά από τα οποία έχουν εντοπισθεί σε Ε.Π. των Δήμων της κάθε ενότητας. Για τη
Χωρική Ενότητα Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, και με εστίαση στην περιοχή επέμβασης
του παρόντος Διαγωνισμού Ιδεών, σημειώνονταν η ανάπτυξη ναυταθλητικών
υποδομών στη λίμνη Τριχωνίδας (ή εναλλακτικά Στράτου) και η αναβάθμιση/ανάδειξη
των εγκαταστάσεων των ιαματικών Λουτρών Μυρτιάς και ένταξη σύγχρονου
υδροθεραπευτηρίου.
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Στα πλαίσια της ανάδειξης του ιστορικού – πολιτιστικού τριπόλου Μεσολόγγι – Θέρμο
– Ναύπακτος, προβλέπονται μεταξύ άλλων, η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην
Τ.Κ. Αναλήψεως, η κατασκευή υπαίθριου μουσείου υδροκίνησης – Μουσείου Νερών
στη Διποταμιά και αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου
Κοκκινόβρυσης και μετατροπή της χρήσης του σε Κέντρο Πληροφόρησης – Μουσείο
Γιδομαντρίτη - Φυσικής Κληρονομιάς στην Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης, Δ. Θέρμου.
Στις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή χωρική ενότητα
Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, και σε σχέση με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή
τομέα, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
- Ενίσχυση της ιδιαίτερης δραστηριότητας που παρατηρείται σε ό,τι αφορά τη
μελισσοκομεία.
- Δημιουργία χώρου τοπικού εκθετηρίου, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
ανάδειξης αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θέρμου.
Σε ό,τι αφορά την τουριστική δραστηριότητα η συγκεκριμένη διαδημοτική αναπτυξιακή
ενότητα είναι από τις περισσότερο αναξιοποίητες στην Περιφέρεια αν και περιλαμβάνει
σημαντικούς φυσικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους. Περιλαμβάνει δύο
επιμέρους προτεινόμενες τουριστικές περιοχές: α) την πεδινή περιοχή της ενδοχώρας
λιμνών Αιτωλοακαρνανίας (5α) και β) την ορεινή περιοχή της ενδοχώρας λιμνών
Αιτωλοακαρνανίας (5β). Και οι δύο προτεινόμενες τουριστικές περιοχές ανήκουν στην
κατηγορία των σχετικά αναξιοποίητων τουριστικά περιοχών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Επισημαίνεται ακόμη ότι αυτή η χωρική ενότητα περιλαμβάνει τμήμα του πολιτιστικού
ιστορικού τριπόλου της Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι – Θέρμο – Ναύπακτος.
Το

δυναμικό

των

μειονεκτικότητας

της

τουριστικών

πόρων

είναι

τοπικής

οικονομίας

και

αναξιοποίητο,
της

κακής

λόγω

έως

και

της

ανεπαρκούς

προσβασιμότητας (ορεινή περιοχή Θέρμου, ορεινή περιοχή Δ. Αγρινίου). Ωστόσο, από
τη μελέτη της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ προκύπτει ότι ο εναλλακτικός τουρισμός
στην ημιορεινή και ορεινή ενδοχώρα της Περιφέρειας και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
μπορεί να αποτελέσει σημαντική αναπτυξιακή προοπτική γι’ αυτές τις μειονεκτικές
περιοχές και κύριο στοιχείο συγκράτησης του πληθυσμού τους, όπως συμβαίνει στη
γειτονική ορεινή Ναυπακτία.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού δίνονται
οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
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- Έμφαση στην ποιοτική τουριστική αξιοποίηση των πλέον ‘’ελκυστικών’’ λιμνών της
τουριστικής

ενότητας

(Τριχωνίδα,

τεχνητές

λίμνες

Στράτου,

Καστρακίου,

Κρεμαστών) με την ενίσχυση και δικτύωση συγκεκριμένων μορφών ήπιου –
εναλλακτικού

τουρισμού,

όπως:

αλιευτικός,

κωπηλατικός,

πεζοπορικός/περιηγητικός τουρισμός και οικοτουρισμός.
- Δράσεις εκπόνησης και υλοποίησης ειδικής περιβαλλοντικής και χωροταξικής
μελέτης προστασίας και ανάδειξης ευρύτερης περιοχής λίμνης Τριχωνίδας, καθώς
και αξιοποίηση του «Ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης περιοχής
λιμνών και τεχνικών φραγμάτων (ανάντη φράγματος κρεμαστών έως εκβολές
Αχελώου)», η οποία βαίνει προς ολοκλήρωση.
- Οργάνωση μονίμου ναυταθλητικού κέντρου στην τεχνητή λίμνη Στράτου ή
εναλλακτικά στην Τριχωνίδα.
- Αξιοποίηση

των

ιαματικών

Λουτρών

Μυρτιάς

και

ένταξη

σύγχρονου

υδροθεραπευτηρίου με σκοπό την ανάδειξη των εγκαταστάσεων των ιαματικών
πηγών της περιοχής και την αναβάθμιση του ιαματικού τουρισμού.
- Σύνδεση και δικτύωση των προορισμών θρησκευτικού τουρισμού, ιδίως της
περιοχής

Θέρμου

που

μπορεί

να αποτελέσει

κέντρο

θρησκευτικού

και

προσκυνηματικού τουρισμού, με την περιοχή Προυσσού Ευρυτανίας και τους
προορισμούς της ορεινής Ναυπακτίας.
- Δημιουργία νέων και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, μονοπατιών
και

ποδηλατικών

διαδρομών

πολυθεματικού

χαρακτήρα,

σήμανση

και

εμπλουτισμός τους με εναλλακτικές δραστηριότητες.
- Αναβάθμιση των οδικών αξόνων «Αγρίνιο – Θέρμο – ορεινή περιοχή Θέρμου –
Προυσσός» και «Ναύπακτος – Θέρμο – ορεινή περιοχή Θέρμου – Προυσσός» και
βελτίωση των κύριων τοπικών οδικών συνδέσεων της ορεινής ενδοχώρας, που θα
συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής του Δ.
Θέρμου και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης.
Ο Άξονας Ναύπακτος – Θέρμο – Αγρίνιο αποτελεί ενδοπεριφερειακό άξονα
ανάπτυξης. Προσδιορίζεται βόρεια της λίμνης Τριχωνίδας, με παραγωγικές
δραστηριότητες και εστίαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός,
ορεινός, αθλητικός, παραλίμνιος, κλπ). Σε ότι αφορά στο Αγρίνιο και την ευρύτερη
περιοχή, ειδική αναφορά γίνεται σε «προτεινόμενο υδατοδρόμιο στη λίμνη Τριχωνίδα»,
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ως στοιχείο των αναπτυξιακών υποδομών. Όπως αναφέρεται στη μελέτη
αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ, με τον Ν.4156/18.4.13 γίνεται προώθηση της λειτουργίας
υδροπλάνων και υδατοδρομίων με κύριο στόχο την σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας
με τα νησιά. Έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον για χωροθέτηση υδατοδρομίων σε
Πάτρα, Κατάκολο, Κυλλήνη και Μεσολόγγι, και σε επόμενη φάση στη λίμνη Τριχωνίδας
για εξυπηρέτηση του Αγρινίου και της ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας. Η λειτουργία
τους σε συνδυασμό με το ευρύτερο δίκτυο υδατοδρομιών (Ζάκυνθος, Αργοστόλι,
Φισκάρδο, Λευκάδα, Λάγοι, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα) θα βοηθήσει στις μεταφορικές
συνδέσεις, την τουριστική πρόσβαση σε αυτές, αλλά και σε πτήσεις έρευνας,
διάσωσης, πυρόσβεσης, περιηγητικές, μεταφοράς ασθενών.
Η πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ για τις οδικές μεταφορές εστιάζει μεταξύ άλλων στον άξονα
«Ναύπακτος – Θέρμο – Παραβόλα – Αγρίνιο (βόρεια της Τριχωνίδας)». Πρόκειται για
πρωτεύοντα ενδοπεριφερειακό άξονα που διατρέχει την ημιορεινή Αιτωλοακαρνανία
συνδέοντας τη Ναύπακτο με το Θέρμο και το Αγρίνιο, περνώντας βόρεια της λίμνης
Τριχωνίδας. Θεωρείται μείζονος σημασίας τόσο γιατί αποτελεί το βασικό τρόπο
πρόσβασης προς το Θέρμο (και το Παναιτωλικό όρος) όσο και γιατί συνδέει δύο
σημαντικά αστικά κέντρα της Π.Ε. Ο άξονας «Γαβαλού – Παπαδάτες – Αγρίνιο (νότια
της Τριχωνίδας)» αποτελεί δευτερεύοντα ενδοπεριφερειακό άξονα. Αφορά σε
εναλλακτική διαδρομή που συνδέει τη Ναύπακτο με το Αγρίνιο διατρέχοντας την νότια
πλευρά της λίμνης Τριχωνίδας, περνώντας από τους οικισμούς Γαβαλού και
Παπαδάτες. Η υλοποίηση του άξονα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, συγκριτικά με τη
διαδρομή βόρεια της λίμνης.
Στον τομέα των υδατικών πόρων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει μια εξέχουσα
θέση συγκρινόμενη με άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το πλούσιο απόθεμά της σε
φυσικές και τεχνητές λίμνες (Τσιβλού, Βουλκαριά, Σαλτίνη, Αμβρακία, Οζερός, Εύηνου,
Λυσιμαχεία, Τριχωνίδα, Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου, Πηνειού, κ.ά) και
σημαντικά ποτάμια (Αχελώος, Πηνειός, Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, Βουραϊκός,
Πείρος, Βέργας, Γλαύκος, κ.ά) της προσδίδουν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Σημαντικό
είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια περίπου ισομερής εξάπλωση των υδατικών πόρων
στις τρεις ΠΕ, με καλύτερη συγκριτικά θέση να κατέχει η Αιτωλοακαρνανία λόγω των
σημαντικών φυσικών και τεχνητών λιμνών της. Στην Περιφέρεια οι επιφανειακοί
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υδάτινοι πόροι έχουν τύχει έως ένα βαθμό αξιοποίησης, χωρίς ωστόσο να έχουν
εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν.

Σχέδιo 11. Απόσπασμα από τον Χάρτη Ε.1.αi της Μελέτης Αναθεώρησης του
ΠΠΧΣΑΑ όπου απεικονίζεται το υδατικό δυναμικό, Πηγή: Μελέτη Αναθεώρησης
ΠΠΧΣΑΑ, Στάδιο Α2, 2013
Σε ότι αφορά τις κατευθύνσεις για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Ανάδειξη/αξιοποίηση/δικτύωση πολιτιστικών μνημείων και προορισμών (Αρχ.
Θέατρο Στράτου, Αγγελόκαστρο, Ακρόπολη Θεστιέων, Αρχ. Θέρμος, Βουκάτιο,
κλπ.), καθώς και εκκλησιών/ιερών μονών (βλ. Μ. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας,
Σύμπλεγμα ναών Αγίας Σοφίας, Σπήλαιο Παναγίας Ελεούσας, Μονή Φωτμού, Μονή
Καταφυγίου, Μονή Ιωάννου Προδρόμου, Μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας, Μονή
Βλοχού,

Μονή

Παναγιάς

Λυκουρίσης

κλπ.)

για

την

προώθηση

του

πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, σε σύνδεση με τις γειτονικές περιοχές του Δ.
Μεσολογγίου και Ναυπακτίας στα πλαίσια του πολιτιστικού, ιστορικού τριπόλου
Μεσολόγγι – Ναύπακτος – Θέρμο, καθώς και με τους πολιτιστικούς τουριστικούς
προορισμούς της Ευρυτανίας. Πολλοί από τους παραπάνω προορισμούς
εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης του Διαγωνισμού.
- Αξιοποίηση της δυναμικής της περιοχής του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής
για την προώθηση ήπιων επενδυτικών δραστηριοτήτων (π.χ. ξενώνες) και την
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παραγωγή προϊόντων από τον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας / αλιείας με
ονομασία προέλευσης.
- Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των
αιτιών υποβάθμισης των λιμναίων οικοσυστημάτων (π.χ. απόβλητα από
ελαιοτριβεία/τυροκομεία/σφαγεία/οικιακά λύματα, ευτροφισμό από αζωτούχα και
φωσφορικά λιπάσματα, αποψίλωση παρόχθιας βλάστησης, κλπ.).
- Προώθηση του χαρακτηρισμού ως Περιφερειακού Πάρκου και των διαχειριστικών
σχεδίων των περιοχών NATURA 2000 της ενότητας.
Στο Σχέδιο 12 που ακολουθεί η Ομάδα Μελέτης έχει ενσωματώσει τις βασικότερες
κατευθύνσεις που προκύπτουν για την ευρύτερη περιοχή μελέτης από τα υπερκείμενα
πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού.

Σχέδιο 12. Βασικές κατευθύνσεις για την ευρύτερη περιοχή μελέτης από τον υπερκείμενο
χωροταξικό σχεδιασμό, Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης
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1.2.4. Ρυθμιστικό πλαίσιο - εγκεκριμένα χωρικά σχέδια
Στην Αιτωλοακαρνανία συνολικά ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός δεν είναι
ολοκληρωμένος. Σε σύνολο 29 ΟΤΑ (προ «Καλλικράτη») προκηρύχθηκαν 6 μελέτες
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (20,7%), ανατέθηκαν 5 (17,2%) και έχει ολοκληρωθεί μία, το 2013, το
ΓΠΣ του Δήμου Αγρινίου (νυν Δ.Ε. Αγρινίου). Το Αγρίνιο και η Πάτρα είναι οι μόνες
περιοχές στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διαθέτουν εγκεκριμένο
ΓΠΣ, με ότι προβλήματα συνεπάγει η απουσία ρυθμιστικού σχεδιασμού και η
γενικευμένη πρακτική της «εκτός σχεδίου δόμησης - χρήσης γης». Συνεπώς,
εγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός στην περιοχή μελέτης υφίσταται μόνο στο τμήμα
της που ανήκει στη Δ.Ε. Αγρινίου, ενώ σε εξέλιξη σχεδιασμός υπάρχει στις Δ.Ε.
Αρακύνθου και Θεστιέων, όπου τα εκπονούμενα ΣΧΟΟΑΠ βρίσκονται στο Β2 και Β1
Στάδιο αντίστοιχα.
Μικρό μέρος της περιοχής μελέτης, στο βορειοδυτικό άκρο της, εμπίπτει εντός του ΓΠΣ
Αγρινίου. Ένα τμήμα αυτού, νότια και δυτικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Αγρινίου (ΠΣΑ) και μέχρι την περιμετρική οδό της πόλης, εντάσσεται στην Περιοχή
Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) 2 και ένα μικρότερο τμήμα, ανατολικά
του ΠΣΑ στην ΠΕΠΔ 2α. Πρόκειται για Ζώνες γεωργικών χρήσεων. Η ΠΕΠΔ 2 αφορά
περιοχές απλής γεωργικής γης μεταξύ των ορίων της οικιστικής περιοχής και της
περιμετρικής οδού. Ως επιθυμητός χαρακτήρας της ζώνης αυτής θεωρείται κυρίως ο
γεωργικός σε συνδυασμό με ορισμένες χρήσεις και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που
ευνοούν τη διέξοδο του αστικού πληθυσμού προς τη φύση. Ίδιος είναι και ο επιθυμητός
χαρακτήρας της ΠΕΠΔ2α, με συγκεκριμένη αναφορά σε λειτουργίες πολιτιστικές,
αθλητισμού, αναψυχής κλπ. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνεται πληθώρα χρήσεων, όπως
κατοικία, ξενοδοχεία, γεωργικές αποθήκες, εμπορικές αποθήκες, μεταποιητικές
Μονάδες, εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή, πολιτιστικές εγκαταστάσεις,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, κτίρια
περίθαλψης κ.ά. Μία τρίτη ζώνη εκτείνεται μεταξύ της περιμετρικής οδού και του
ανατολικού ορίου του Δήμου. Εμπίπτει στην ΠΕΠΔ 1 του ΓΠΣ «Ζώνη προστασίας
γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας (ή υψηλής παραγωγικότητας)», η οποία
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του κάμπου του Αγρινίου. Για την εξασφάλιση την
αναπτυξιακών προοπτικών από την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών επιβάλλεται η
εν γένει προστασία και διαφύλαξη της ζώνης μέσα από ένα σχεδιασμό που θα
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περιορίζει τη δόμηση και θα διασφαλίζει ειδικές χρήσεις και δραστηριότητες. Χρήσεις
γης που επιτρέπονται στην ΠΕΠΔ 1 είναι μεταξύ άλλων, η κατοικία, γεωργικές
αποθήκες, γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης
εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή κλπ., με περιορισμούς όσον αφορά
μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια, ελάχιστες αποστάσεις, όριο κατάτμησης και αρτιότητας
κλπ. Τέλος, στην περιοχή μελέτης του Διαγωνισμού περιλαμβάνεται και τμήμα της
ΠΕΠ 3 «Ζώνη προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών», η οποία
περιλαμβάνει το σύνολο των χειμάρρων και ρεμάτων που διασχίζουν την εδαφική
περιοχή εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. κι εκτός του ΠΣΑ. Η στρατηγική για την
προστασία των ρεμάτων, καθώς και των παραρεμάτιων ζωνών και εκβολών τους είναι
να διατηρηθούν ανοικτά και να προστατευθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ορίζονται δε ζώνες προστασίας διαφορετικού πλάτους εκατέρωθεν της φυσικής ή
οριοθετημένης όχθης ανάλογα με το αν πρόκειται για πεδινή ή ημιορεινή περιοχή ή για
τους δύο βασικούς ποταμούς. Στα γήπεδα μη δασικού χαρακτήρα που βρίσκονται
εντός της ζώνης, επιτρέπονται μια σειρά από ειδικές χρήσεις και δραστηριότητες, με
περιοριστικούς όρους, και συγκεκριμένα: κατοικία, αναψυκτήρια, περίπτερα ιστορικής
και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, υπαίθριες παιδικές χαρές, υπαίθρια καθιστικά,
υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής κλίμακας.

Σχέδιο 13. Απόσπασμα από τον Χάρτη Π-2α του ΓΠΣ Αγρινίου, Πηγή: ΦΕΚ
14ΑΑΑΠ/24-1-2013
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1.2.5. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και δεσμεύσεις προστασίας
Μορφολογικά - υδρολογικά χαρακτηριστικά
Η λίμνη έχει έκταση 96,51τ.χλμ., περίμετρο 53,51 χλμ., βάθος 57μ.. Έχει σχήμα
τοξοειδές με μέγιστο μήκος 20,5 χλμ. και μέγιστο πλάτος 6,5 χλμ. και ως επί το πλείστο
ρηχές παρόχθιες περιοχές. Ανατολικά η μορφολογική κλίση των βουνών είναι μεγάλη
και οι ακτές απότομες, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της η μορφολογία του εδάφους έχει
ομαλή απόληξη με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία και σε συνδυασμό με το μεγάλο
μέγεθος της λίμνης η ακτή να θυμίζει θάλασσα. Το υψόμετρο της επιφάνειάς της
βρίσκεται στα 15 μ. περίπου, το οποίο ελέγχεται τεχνητά με υδατοφράκτη και
συγχρόνως αποτελεί και το «επίπεδο βάσης» των υπόγειων νερών των παραλίμνιων
υδροφόρων οριζόντων.
Η Τριχωνίδα βρίσκεται στο βύθισμα ανάμεσα στα βουνά Παναιτωλικό και Αράκυνθο
και δέχεται τα νερά από τα υδάτινα ρεύματα αυτών των βουνών και από υπολίμνιες
πηγές. Οι κυριότερες καρστικές πηγές που εκφορτίζουν την καρστική υδροφορία στην
πλευρά της λίμνης Τριχωνίδας είναι η Νερομάνα, η Μυρτιά, η Αγ. Σοφία και η πηγή
Θέρμου. Η υδρολογική λεκάνη της έχει εμβαδόν 404,5 τ.χλμ.. Με τη λίμνη Λυσιμαχεία
επικοινωνεί στα δυτικά με την Ενωτική Τάφρο Τριχωνίδας – Λυσιμαχείας μήκους 2,8
χλμ., προς την οποία διοχετεύεται το πλεονάζον υδατικό της δυναμικό και με την οποία
αποτελούν ένα ενιαίο οικοσύστημα. Η αποχέτευση των νερών της λίμνης Λυσιμαχείας
επιτυγχάνεται μέσω του Δίμηκου ποταμού, ο οποίος αποτελεί και τη φυσική έξοδο της
λίμνης προς τον ποταμό Αχελώο και αφετέρου με σήραγγα που έχει διανοιχτεί και
εξέρχεται προς την πλευρά της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.
Η λίμνη Τριχωνίδα θεωρείται η καθαρότερη λίμνη της Ελλάδας (μαζί με τη Μεγάλη
Πρέσπα) καθώς ο ρυθμός ανανέωσης των νερών της είναι ταχύς. Ο υδάτινος όγκος
της ανέρχεται σε περίπου 3000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι εισρέουσες ποσότητες
προέρχονται κυρίως από υπολίμνιες πηγές (αναφέρθηκαν παραπάνω) και από 15
μεγάλους και αρκετούς μικρότερους χειμάρρους οι οποίοι ξεκινούν από το Παναιτωλικό
και τον Αράκυνθο και καταλήγουν στη λίμνη. Ποσότητα νερού προέρχεται και από την
αποστράγγιση της καλλιεργούμενης περιοχής Παναιτωλίου – Καινούργιου. Έτσι η
Τριχωνίδα εμπλουτίζει με γλυκό νερό τις εκβολές του Αχελώου και συντηρεί τις
λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν
πρόβλημα εξαιτίας των τριών φραγμάτων του Αχελώου.
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Η υδρολογική λεκάνη της Λίμνης Τριχωνίδας εμπίπτει στη Λεκάνη Απορροής ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΛΑΠ ΥΔ ΔΣΕ). Το υδατικό
διαμέρισμα περιλαμβάνει τρεις κύριες
υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, του
Ευήνου και του Μόρνου. Η περιοχή
μελέτης ανήκει στην υδρολογική λεκάνη
του

Αχελώου.

Ο

Αχελώος,

ο

πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός
της Ελλάδας, τροφοδοτεί διαδοχικά τις
τεχνητές

λίμνες

των

Κρεμαστών,

Καστρακίου και Στράτου, αρδεύει την
πεδιάδα

του

Αγρινίου

και

αφού

εμπλουτιστεί με τα πλεονάζοντα νερά
των λιμνών Οζερού, Λυσιμαχείας και
Τριχωνίδας

και

πλησιάζοντας

στις

εκβολές του αρδεύει επίσης την πεδινή
έκταση Κατοχής – Νεοχωρίου.
Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του
ΣΔΛΑΠ ΔΣΕ η λίμνη αποτελεί λιμναίο
υδατικό σύστημα με καλή οικολογική και
χημική κατάσταση. Στην περιοχή μελέτης
εμπίπτει το υπόγειο υδατικό σύστημα
Αγρινίου, το οποίο, σύμφωνα με την 1η
αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, έχει καλή
χημική και ποσοτική κατάσταση.

Σχέδιο 14. Σύστημα Κ. Αχελώου, Πηγή:
Σχέδιο

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Δυτικής

Στερεάς

Ελλάδας

(GR04),

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ, 2018

Προστατευόμενη περιοχή πόσιμου νερού
Η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί ένα από τα επιφανειακά υδατικά συστήματα που
χρησιμοποιούνται για ύδρευση στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και
κατ’ επέκταση συνιστά προστατευόμενη περιοχή ποσίμου νερού. Από τη λίμνη
Τριχωνίδα υδρεύονται περιοχές των Δ.Ε. Αρακύνθου, Μακρύνειας και Αγγελοκάστρου
του Δήμου Αγρινίου. Ο ετήσιος όγκος απόληψης υπολογίζεται στις 730.000m3.
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Βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στα υδατικά αυτά συστήματα θα πρέπει να
εξασφαλίζεται προστασία ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους, και
κατά συνέπεια να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την
παραγωγή πόσιμου ύδατος. Για τις περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί μέτρα για την
«Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση (Μ04Β0403) και
«Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Μ04Β0404).
Προστατευόμενη περιοχή υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας
Η Λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί προστατευόμενη περιοχή υδροβίων ειδών οικονομικής
σημασίας στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί
ξεχωριστή περίπτωση καθώς εντάχθηκε στον κατάλογο με τις προστατευόμενες
περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας, όχι λόγω ύπαρξης σε αυτήν
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων αλλά λόγω της σημασίας της
για την αλιεία αθερίνας. Ειδικότερα στο Π.Δ.99/2003 «Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά
νερά» (ΦΕΚ 94Α/22.04.2003), στην 2η παράγραφο του άρθρου 1, καθορίζονται
κανόνες και προϋποθέσεις για την αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα. Ο στόχος για
τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα που σχετίζονται με τη διαβίωση ψαριών και
αναγνωρίζονται από την σχετική Οδηγία είναι η προστασία ή η βελτίωση της ποιότητας
των ποταμών ή λιμνών, ώστε να υποστηρίζουν τη διαβίωση των ψαριών που ανήκουν
σε ενδημικά είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλότητα και σε είδη των οποίων η
παρουσία κρίνεται ως επιθυμητή για σκοπούς διαχείρισης των υδάτων από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο στόχος επιτυγχάνεται όταν τηρούνται τα
ποιοτικά πρότυπα των υδάτων, που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγία
2006/44/ΕΚ.
Περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων
Δίκτυο NATURA 2000
Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοχών του δικτύου Natura
2000 προστασίας ειδών και οικοτόπων μέσω των οποίων αντικατοπτρίζεται το
αξιόλογο και πλούσιο φυσικό απόθεμα της περιοχής. Οι περιοχές του δικτύου Natura
2000 της περιοχής περιλαμβάνουν πλήθος διαφορετικών τύπων οικοσυστημάτων
όπως χερσαία, λιμνοποτάμια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτά με τη σειρά τους
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περιλαμβάνουν διαφόρους οικοτόπους και φιλοξενούν μια ποικιλόμορφη κοινότητα
φυτών και ζώων. Στην άμεση περιοχή μελέτης εντοπίζεται το οικοσύστημα:
-

GR2310009 ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ(ΕΖΔ)

Το οικοσύστημα των λιμνών με κωδικό GR2310009 αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης,
για την οποία εφαρμόζονται τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα
διατήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών και των τύπων
οικοτόπων ενωσιακής σημασίας. Τα υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στην περιοχή
GR2310009 είναι ο Δίμηκος ποταμός, η ενωτική τάφρος, ο χείμαρρος Ερμίτσας, το
ρέμα Πλατανιάς, η λίμνη Τριχωνίδα και η λίμνη Λυσιμαχεία.
Aν και η υπό μελέτη περιοχή αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστημα που έχει δεχτεί
επίδραση από ανθρώπινες δραστηριότητες, διατηρεί ιδιαίτερα σημαντική οικολογική
αξία. Ειδικότερα, η λίμνη σε συνδυασμό με τα γειτνιάζονται υγροτοπικά οικοσυστήματα
καθώς και τις ηπειρωτικές ορεινές περιοχές σχηματίζουν ένα δίκτυο το οποίο
συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση ενός σημαντικού μέρους της πανίδας και χλωρίδας
τους, αλλά και της φυσικής ομορφιάς. Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσονται εκτεταμένες
κοινωνίες καλαμιώνων που προσφέρουν πολύτιμο καταφύγιο στην άγρια πανίδα και
επιπρόσθετα λειτουργούν ως φίλτρα νερού συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση
της ποιότητας του νερού της λίμνης. Στην παρόχθια ζώνη της λίμνης κυριαρχούν πόες,
ενώ θάμνοι και δένδρα εμφανίζονται μόνο σποραδικά. Στο ανώτερο τμήμα της
παρόχθιας περιοχής κυριαρχούντα είδη Phragmites australis και Typha domingensis,
που σχηματίζουν μία σχεδόν συνεχή ζώνη στην περιοχή των αλλουβιακών αποθέσεων
κυρίως στο δυτικό τμήμα της λίμνης. Η ζώνη αυτή διακόπτεται μόνο κατά τόπους λόγω
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η λίμνη εξασφαλίζει την παροχή νερού
και την άρδευση των γύρω περιοχών, είναι ιδανική για ψάρεμα και αναψυχή και επίσης
παρουσιάζει επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Η χλωρίδα, η πανίδα, η
ορνιθοπανίδα και η ιχθυοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά ενδημικά καθώς
και κινδυνεύοντα είδη. Όσον

αφορά στη χλωρίδα, το ελληνικό ενδημικό είδος

Centaurea aetolica, η Salvinia natans, αναφέρεται στη WCMC Βάση ως ‘κινδυνεύον’
και προστατεύεται από το ΠΔ 67/1981, η Malcolmia graeca subsp. bicolor είναι
ενδημική της βαλκανικής χερσονήσου, ενώ η Centaurea solstitialis subsp. schouwii και
η Azolla filiculoides έχουν ενδιαφέρουσες γεωγραφικές εξαπλώσεις.
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Στην περιοχή της λίμνης έχει καταγραφεί η ύπαρξη λύκου που αποτελεί τρωτό είδος
βάσει του Κοκκίνου Βιβλίου Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας καθώς και
πτερυγονυχτερίδα που είναι σχεδόν απειλούμενο είδος. Στις απόκρημνες ακτές της
λίμνης και μέσα στο νερό ζουν βίδρες, αμφίβια, ερπετά και άλλα είδη. Η Τριχωνίδα
φιλοξενεί συνολικά 25 είδη ψαριών, 11 από τα οποία είναι ενδημικά στην Ελλάδα, 2
είναι ενδημικά της Βαλκανικής, ενώ ένα είδος ψαριού απαντάται μόνο στην λίμνη
Τριχωνίδα (Economidichthys trichonis) και πουθενά αλλού στον κόσμο. Από το σύνολο
των ειδών της Τριχωνίδας, 8 είδη είναι προστατευόμενα, σύμφωνα με την 92/43/ΕΕ
και 7 είδη από τη Συνθήκη της Βέρνης, είναι τρωτά ή τοπικά απειλούμενα βάσει του
Κοκκίνου Βιβλίου Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Η ορνιθοπανίδα της
λίμνης είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη πτηνών, εκ
των οποίων τα 30 ανήκουν στα απειλούμενα και αυστηρά προστατευόμενα από την
κοινοτική νομοθεσία. Ενδεικτικά: Podiceps nigricollis, Nycticorax nycticorax, Egretta
alba, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Aythya ferina, A. nyroca, Circus
aeruginosus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco naumanni, Chlidonias
niger, Acrocephalus melanopogon, Ficedula semitorquata κ.ά. που είναι απειλούμενα.
Το οικοσύστημα της λίμνης Τριχωνίδας, βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα
γειτονικά οικοσυστήματα του Παναιτωλικού και του Αράκυνθου, όπως επίσης και με
εκείνα των βουνών της Ναυπακτίας, του κάμπου του Αγρινίου, της Μακρυνείας και της
λίμνης Λυσιμαχείας. Στη λίμνη εκβάλλουν δεκάδες χείμαρροι με εποχιακή ροή,
ανάμεσα στους οποίους είναι ο Ξεριάς, το Μέγα Ρέμα, ο Περιβολάρης κ.α. Τα
πλεονάζοντα νερά των λιμνών της Λυσιμαχείας και της Τριχωνίδας εμπλουτίζουν τον
Αχελώο. Ακολούθως εντοπίζονται τα οικοσυστήματα που αποτελούν ένα ευρύτερο
πλέγμα Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και Ειδικών Ζωνών Διατήρησης σε συνδυασμό
με το οικοσύστημα της λίμνης Τριχωνίδας:
-

GR2310013 ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ(ΖΕΠ)

-

GR2310010 ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (ΕΖΔ)

-

GR2310004 ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ*(ΕΖΔ)

-

GR2310015

ΔΕΛΤΑ

ΑΧΕΛΩΟΥ,

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΣΟΛΠΓΓΙΟΥ-

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ,
ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
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-

GR2310001

ΔΕΛΤΑ

ΑΧΕΛΩΟΥ,

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΣΟΛΠΓΓΙΟΥ-

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

Εθνικό Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών
ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων
Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών
ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο
της Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου ο Πατραϊκός Κόλπος συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και
εκβάλλουν οι ποταμοί Εύηνος και Αχελώος και θεσμοθετήθηκε με την KYA 22306/2006
(ΦΕΚ 477Δ/31-05-2006). Η περιοχή αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους
υγρότοπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό και εμπίπτει
στους προστατευόμενους χώρους που καθορίζονται από τη σύμβαση για τους
Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας. Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται λιμνοθαλάσσιες,
χερσαίες, ποτάμιες και νησιωτικές περιοχές που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική,
οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.
Σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή μελέτης εντοπίζεται μέρος της ΠΠ1 και της ΠΠ2
που αποτελούν περιφερειακή περιοχή όπου ο βαθμός προστασίας είναι ήπιος και ο
κύριος σκοπός της είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της
οικολογικής

ισορροπίας

σε

συνάρτηση

με

τις

ασκούμενες

ανθρωπογενείς

δραστηριότητες.

Ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας
Η περιοχή μελέτης ανήκει στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)
«Χαμηλή Ζώνη ποταμού Αχελώου & Παραλίμνιας περιοχής Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου, Παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας Οζερού, Αμβρακίας –
EL04RΑK0003», η οποία έχει έκταση 639 χλμ. και ανήκει εξ ολοκλήρου στη λεκάνη
απορροής του ποταμού Αχελώου. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την πεδινή περιοχή
κατάντη του φράγματος του Στράτου έως τις εκβολές του ποταμού Αχελώου, τις
παρόχθιες εκτάσεις του παραποτάμιου του Αχελώου ρέματος Γεροπόρου, βόρεια των
εκβολών του Αχελώου, τις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Αμβρακία και τις παραλίμνιες
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εκτάσεις τους, τις παραλίμνιες περιοχές της λίμνης Οζερός και τις βορειοδυτικά
βρεχόμενες περιοχές από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
Η μέχρι σήμερα προσπάθεια χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων της λίμνης
Τριχωνίδας προέρχεται από το πρόγραμμα «Αναγνώριση και Περιγραφή των τύπων
οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» το οποίο
ολοκληρώθηκε το 2001. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χαρτογραφήθηκαν 10
τύποι οικοτόπων στις λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας. Από έρευνα που διεξήχθη
στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του κ. Ζώτου το έτος 2006
χαρτογραφήθηκαν 14 τύποι οικοτόπων στην περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας. Στον
Πίνακα 5 αναφέρονται οι τύποι οικοτόπων που καταγράφηκαν (α) στο προγράμμα
«Αναγνώριση και Περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη
διατήρηση της φύσης» και (β) από τη διδ. διατριβή του κ. Ζώτου Α. «Χλωρίδα
Οικολογία βλάστησης και προτάσεις διαχείρισης των υγρών λιβαδιών και των
καλαμιώνων στις λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχία», με τη χαρτογράφηση στο Σχέδιο
15.
Πίνακας 5. Τύποι οικοτόπων
Τύποι
οικοτόπων
(α)
*1020
*1050
1410
3150

Τύποι
οικοτόπων
(β)
*1020
*1050
1410
3150

7210

*3290

*72A0

*32B0

*72B0

*6420

92A0

7210

92C0
*934A
* Ελληνικός
τύπος
οικοτόπου

*72A0
*72B0
92A0
92C0
*934A
*9340

Ονομασία Τύπων Οικοτόπων

Έκταση
(ha)

Αγροτικές καλλιέργειες
Οικισμοί
Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλαστηση τύπου
Magnopotamion ή Hydrocharion
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από PaspaloAgrostidion
Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της ΕυροΣιβηρικής
Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio
Holoschoenion
Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion
Davallianae
Καλαμώνες (βλάστηση ορίων νερού - ξηράς ) Phragmites
Κοινωνίες των υψηλών βούρλων
Δάση στοές με Salix Alba και Populus Alba
Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion
orientalis)
Ελληνικά δάση πρίνου
Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia

4840.00
199.97
0.37
1.71
8.45
0.99
9.70
3.31
269.10
0.10
86,58
42.36
1042.05
0.29
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Επιπρόσθετα, καταγράφηκε η διαχρονική μεταβολή της έκτασης των καλαμιώνων και
από τα στοιχεία που εξετάσθηκαν διαπιστώθηκε μια σαφής αύξηση της έκτασης του
καλαμιώνα, που έλαβε χώρα τα τελευταία 40-50 έτη στη λίμνη Τριχωνίδα (αύξηση
135% περίπου). Οι θέσεις στις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση της έκτασης
των καλαμιώνων είναι οι ακόλουθες:
α. στο ανατολικό τμήμα της λίμνης και συγκεκριμένα στο σημείο της ένωσής της
με την τάφρο Αλάμπεη,
β. σε αρκετά μεγάλη έκταση στο νότιο τμήμα της λίμνης μεταξύ των χωριών
Γραμματικού – Δαφνιά,
γ. στο νοτιοανατολικό τμήμα μεταξύ των χωριών Καψοράχη – Σιταράλωνα.

Σχέδιο 15. Περιοχές περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης
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Πίνακας 6. Αρνητικές ανθρώπινες επιδράσεις και δυνητικές απειλές στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στους
ελληνικούς τύπους οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με τον Οδηγό Παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών
ειδών, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005

11111888CO
1.2.6. Χαρακτήρας και προοπτικές της περιοχής επέμβασης
Κεντρικό στοιχείο χωρικής και λειτουργικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης αποτελεί
η Λίμνη Τριχωνίδα, η οποία σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο που συντίθεται
από πεδινές έως και έντονα ορεινές εκτάσεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο
χωρικής οργάνωσης. Κύρια χρήση είναι η γεωργία, ενώ το μικροκλίμα που
δημιουργείται λόγω της λίμνης συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου φυσικού
τοπίου. Στις πεδινές περιοχές που αναπτύσσονται νότια του Αγρινίου και νοτιοδυτικά
της λίμνης κυριαρχεί το αγροτικό τοπίο με έντονη την αγροτική δραστηριότητα. Μέρος
των εκτάσεων αυτών είναι αρδευόμενες και καλλιεργούνται εντατικά. Στις λιγότερο
πεδινές

εκτάσεις

που

διαρθρώνονται

περιμετρικά

της

λίμνης

εντοπίζονται

συγκεντρώσεις ελαιώνων καθώς και εκτάσεις με οπωροφόρα δένδρα, με τη
χαρακτηριστική για την περιοχή, ποικιλία πορτοκαλιού σαγκουίνι. Οι δασικές εκτάσεις
και βοσκότοποι (χαμηλή

βλάστηση) καταλαμβάνουν

επίσης

σημαντική

έκταση

και αναπτύσσονται στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές στην βορειοανατολική και
νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής μελέτης. Τέλος περιμετρικά της λίμνης στον
παράκτιο χώρο, αρθρώνονται μεγαλύτερες ή μικρότερες μεταβατικές ζώνες νερούεδάφους όπου αναπτύσσονται οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής
αξίας (βλ. Σχέδιο 16).
Οι οικονομικές – παραγωγικές δραστηριότητες που είναι εγκατατεστημένες εκτός των
οικισμών αφορούν κυρίως ελαιοτριβεία καθώς και μικρές κτηνοτροφικές μονάδες,
χωρίς ωστόσο μεγάλη ένταση και χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα
συγκρούσεων των χρήσεων γης. Ως προς τις δραστηριότητες τουρισμού και
αναψυχής, αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά της
λίμνης τόσο στον παράκτιο χώρο όσο και στις ορεινές περιοχές όπου το φυσικό τοπίο
προφέρεται για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων (βλ. Σχέδια 17 και 18).
Οι οικισμοί αναπτύσσονται περιμετρικά και σε εγγύτητα με τη λίμνη. Εξαίρεση
αποτελούν οικισμοί όπως το Θέρμο και Πετροχώρι, που λόγω της μορφολογίας του
εδάφους και του υψομέτρου έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Η μεγαλύτερη
οικιστική συγκέντρωση, αυτή του Αγρίνιου, βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από
την περιοχή μελέτης και επηρεάζει τη λειτουργική και οικιστική οργάνωση της
περιοχής. Το οδικό δίκτυο είναι επαρκώς αναπτυγμένο ως προς τη σύνδεση των
οικισμών και ανεπαρκές ως προς την προσβασιμότητα που αυτό προσφέρει στη λίμνη.
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Δίκτυα που να αφορούν μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, όπως π.χ. ποδήλατο, είναι
ανεπαρκώς ανεπτυγμένα.
Συνοψίζοντας την ανάλυση που προηγήθηκε, η λίμνη Τριχωνίδα και η περιοχή που
την περιβάλλει χαρακτηρίζεται, όπως ήδη τεκμηριώθηκε, από ένα ιδιαίτερα αξιόλογο
φυσικό περιβάλλον, από εναλλαγές στο τοπίο και το ανάγλυφο, και παρά τις
ανθρώπινες δραστηριότητες διατηρεί σημαντικό μέρος της πανίδας και χλωρίδας της,
αλλά και της φυσικής της ομορφιάς. Συμπληρωματικά με το φυσικό περιβάλλον η
περιοχή διαθέτει σημαντικό αριθμό πολιτιστικών μνημείων/αρχαιολογικών χώρων,
καθώς και σημαντικό αριθμό εκκλησιών/μοναστηριών, οικισμούς με στοιχεία
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αλλά ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές, και γενικότερα
ένα πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον, υλικό και άυλο, το οποίο δεν έχει κατάλληλα
αξιοποιηθεί. Σημειώνεται εδώ ότι, λόγω περιορισμού στην έκταση της παρούσας
Έκθεσης από τους όρους του Διαγωνισμού, τα στοιχεία του πολιτιστικού
περιβάλλοντος και εν γένει των στοιχείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της περιοχής που
μελετήθηκαν, ενσωματώνονται στην αναγνώριση - αξιολόγηση της περιοχής μελέτης
που περιλαμβάνεται στη μεθοδολογία που αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στο
Κεφάλαιο 2. Αυτό που αξίζει ωστόσο να τονιστεί είναι η διαπίστωση ότι η μη επαρκής,
μέχρι σήμερα, αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του αποθέματος αποτελεί τροχοπέδη
στην προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Η προοπτική που διαφαίνεται για την περιοχή από την επιτόπια αυτοψία που διεξήγαγε
η ομάδα μελέτης, από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και σε συνδυασμό
με τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων πλαισίων σχεδιασμού, εστιάζει στις
δυνατότητες ανάδειξης/αξιοποίησης της λίμνης και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, με
ενίσχυση των ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουριστικός,
ο αθλητικός, ο ιαματικός κλπ. Εκτός από την ενίσχυση, σημαντικό ζήτημα που
αναδεικνύεται είναι αυτό της «δικτύωσης», με δημιουργία νέων και επέκταση των
υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, πεζοπορίας και ποδηλατικών, με χαρακτήρα
πολυθεματικό. Οι τουριστικοί προορισμοί χρήζουν αναβάθμισης της εικόνας τους,
προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι, αναδεικνύοντας στοιχεία ταυτότητας και
αναγνωρισιμότητας. Καθώς οι προτάσεις και παρεμβάσεις τουριστικού περιεχομένου
δύναται να συμπαρασύρουν την ανάπτυξη και στους λοιπούς τομείς της οικονομίας,
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είναι σκόπιμη η ρύθμιση της σχέσης μεταξύ τους, ενσωματώνοντας στο πρότυπο
χωρικής ανάπτυξης τις υπάρχουσες συνθήκες αλλά και προοπτικές του πρωτογενούς
και του δευτερογενούς τομέα (χαμηλής όχλησης δραστηριοτήτων). Στο πλαίσιο αυτό,
δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις ΑΠΕ, το οποίο θα
πρέπει να ιδωθεί και ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και
η γενικότερη κατεύθυνση για διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας και περιορισμό
της διάχυσης αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Φωτογραφική τεκμηρίωση, Πηγή: αρχείο ομάδας μελέτης από επιτόπια αυτοψία
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Σχέδιο 16. Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης: Χρήσεις γης και σημεία ενδιαφέροντος, Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης
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Σχέδιο 17. Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης: Παραγωγικό σύστημα, Πηγή: επεξεργασία
ομάδας μελέτης

Σχέδιο 18. Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης: Τουρισμός – πολιτισμός – αναψυχή,
Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης
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2. Συνθετικές αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της πρότασης
2.1.

Όραμα και στρατηγικοί στόχοι

Το όραμα που τίθεται για την περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας είναι:
“Συγκρότηση ενός εξισορροπημένου φυσικού, ανθρωπογενούς και κοινωνικοοικονομικού τοπίου που δικτυώνεται, αλληλοσυμπληρώνεται και λειτουργεί
πολυ-επίπεδα”
Το όραμα υποστηρίζεται από το τρίπολο «Δημιουργία-Διατήρηση-Ενδυνάμωση» που
εξειδικεύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους:
Στρατηγικός Στόχος 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων ευκαιριών αναψυχής και ήπιου
τουρισμού, σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
-

Προώθηση των αρχών της δικτύωσης, της συμπληρωματικότητας και της
πολυλειτουργικότητας

των

υφιστάμενων

πόρων

και

προτεινόμενων

παρεμβάσεων
-

Ενίσχυση του πολύπλευρου χαρακτήρα της περιοχής

-

Ορθολογικός σχεδιασμός χρήσεων γης με καθορισμό ζωνών για την ανάπτυξη
ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αναψυχής, λαμβάνοντας
υπόψη το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο

-

Προώθηση συγκεκριμένων σχεδιαστικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένες
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, βασισμένες στις αρχές του περιβαλλοντικού
σχεδιασμού

-

Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός που διατηρεί και ενισχύει την «ταυτότητα
του τόπου»

-

Προώθηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην ψυχική και σωματική υγεία και
εν γένει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Στρατηγικός Στόχος 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ και προστασία των ιδιαίτερων στοιχείων του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, διατήρηση και ανάδειξη των οικολογικών
και πολιτιστικών αξιών και λειτουργιών
-

Προστασία των περιοχών με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
(οικότοποι, δάση κλπ.)

-

Βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων

-

Προστασία εκτάσεων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
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-

Διατήρηση και περαιτέρω αξιοποίηση των υλικών και άυλων πολιτιστικών
στοιχείων, για την ανάδειξη της αισθητικής βιωσιμότητας

-

Συνεκτίμηση στο σχεδιασμό παραγόντων που σχετίζονται με την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή

Στρατηγικός Στόχος 3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ του παραγωγικού τοπίου με ενίσχυση των
τοπικών πλεονεκτημάτων για τη διασφάλιση της οικονομικής ανθεκτικότητας της
περιοχής
-

Προώθηση διεπικοινωνίας και δια-λειτουργικότητας μεταξύ των τομέων της
οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία

-

Ενδυνάμωση της εσωτερικής συνδεσιμότητας της περιοχής και δημιουργία
συνθηκών εξωστρέφειας

-

Διάθεση

λοιπής

γεωργικής

γης

για

ανάπτυξη

ήπιων

παραγωγικών

δραστηριοτήτων
-

Συνεκτίμηση της ανάγκης για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
επιλογές του σχεδιασμού

-

Ενσωμάτωση της ήπιας μεταποιητικής δραστηριότητας συμβατής με την τοπική
παραγωγή

Πρόκειται επί της ουσίας για μια τοποκεντρική προσέγγιση με εξωστρεφή
προσανατολισμό, για μια ανάπτυξη με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής, με υψηλό βαθμό δικτύωσης και συμπληρωματικότητας.
Η φιλοσοφία της πρότασης, που αναλυτικά παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες,
βασίζεται στο εννοιολογικό εργαλείο της πράσινης και μπλε υποδομής (ΠΜΥ), που
διακρίνεται από τις ποιότητες της πολυλειτουργικότητας και της δικτύωσης.
2.2.

Οι πράσινες και μπλε υποδομές ως εργαλείο συγκρότησης της στρατηγικής
χωρικής ανάπτυξης i

Σύμφωνα με τους Naumann et al. ως ΠΜΥ ορίζεται το δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών
περιοχών, και χώρων πρασίνου σε αγροτικές και αστικές, χερσαίες, γλυκού νερού,
παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες ταυτόχρονα ενισχύουν την υγεία και την
ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος, συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

και ωφελούν τον ανθρώπινο πληθυσμό μέσω της υποστήριξης και της ενίσχυσης των
υπηρεσιών του οικοσυστήματος (Naumann et al. 2011).
Επιπλέον για τον συγκεκριμένο όρο παρατίθενται διεθνώς πολλοί ορισμοί (Benedict &
McMahon, 2002, Kambites & Owen, 2006, Ahern, J., 2007, Dapolito Dunn, A. 2010,
Naumann et al. 2011), καθώς η ΠΥ αποτελεί μία πρόσφατη έννοια της οποίας το
περιεχόμενο δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλωθεί, ενώ παράλληλα είναι δυνατό να
αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία
εφαρμόζεται.
Στην παρούσα πρόταση η έννοια των ΠΜΥ διευρύνεται για να συμπεριλάβει
στοιχεία τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς τοπίου. Ειδικότερα,
αναφέρεται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον εντός και μεταξύ των οικισμών
και αφορά ένα δίκτυο πολυ-λειτουργικών ανοιχτών χώρων, φυσικών και τεχνητών,
δασών, πράσινων διαδρόμων, υδάτινων οδών, δέντρων και της ανοιχτής υπαίθρου.
Επιπλέον των παραπάνω το δίκτυο περιλαμβάνει εκείνα τα ανθρωπογενή στοιχεία
που συμβάλουν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας ενός τόπου είτε αυτά αφορούν
παραγωγικές δραστηριότητες είτε άυλα και υλικά στοιχεία παράδοσης, πολιτισμού και
δραστηριοτήτων αναψυχής.
Η διάκριση μεταξύ του σχεδιασμού ΠΜΥ και των στρατηγικών που αφορούν στο
σχεδιασμό και ανάπτυξη ανοιχτών και πράσινων χώρων αφορά στο ότι:


Η ΠΜΥ δεν εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο
τοπίο και την ενδοχώρα στην οποία εντάσσεται η περιοχή, καθώς και στρατηγικής
σημασίας «συνδέσεις» που μπορεί να υφίστανται σε περιφερειακή και υποπεριφερειακή κλίμακα.



Αποτελεί ένα πολυλειτουργικό, συνδεδεμένο δίκτυο που παρέχει οικοσυστημικές
υπηρεσίες.



Οι χώροι που εντάσσονται σε ένα ΠΜΥ δεν αξιολογούνται μόνο ως προς
συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά κυρίως ως προς τις δυνατότητες πρόσβασης, την
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν καθώς και τη διαχείρισή τους.



Περιλαμβάνει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά στοιχεία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις ΠΜΥ από οποιασδήποτε άλλες
υποδομές είναι οι ποιότητες της «πολυλειτουργικότητας» και της «δικτύωσης». Η
ιδιότητα της «πολυλειτουργικότητας» αναφέρεται στο ενδεχόμενο οι πράσινες
υποδομές να έχουν μια σειρά λειτουργιών, ώστε να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών. Επιπλέον η πολυλειτουργικότητα μπορεί να αφορά μεμονωμένες
περιοχές και διαδρομές, αλλά η συνδεσιμότητα μεταξύ αυτών των περιοχών αποτελεί
κλειδί για την επίτευξη ενός πολυλειτουργικού δικτύου ΠΜΥ.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση των ΠΜΥ ως το καταλληλότερο εργαλείο
ανάλυσης και σύνθεσης για την περιοχή μελέτης είναι ο έντονος κατακερματισμός του
φυσικού τοπίου, η μειωμένη συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα σημαντικών φυσικών
και ανθρωπογενών στοιχείων καθώς και η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της
ταυτότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων του φυσικού της
τοπίου και του πολιτιστικού της αποθέματος. Τέλος η χρήση των ΠΜΥ αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη με όρους μετριασμού και προσαρμογής
στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.
Για τη χρήση του εργαλείου των ΠΜΥ απαραίτητη είναι η υιοθέτηση μιας τυπολογίας ή
ταξινόμησης των στοιχείων της ΠΜΥ για την αναγνώριση, αξιολόγηση και τελικά
συγκρότηση του δικτύου. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται δυο ειδών τυπολογίες
των «κόμβων και συνδέσμων» και του «μωσαϊκού μοντέλου» (Benedict & McMahon,
2002). Η πρώτη τυπολογία που είναι και η παλαιότερη αναπτύχθηκε για την
κατηγοριοποίηση των περιοχών και τη βελτίωση της εφαρμογής του εργαλείου των
ΠΜΥ, ενώ το μοντέλο του μωσαϊκού είναι ένα γενικότερο μοντέλο που χρησιμοποιείται
για την ανάλυση της χωρικής διάστασης των ΠΜΥ.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης έχει αναπτυχθεί μια τυπολογία που προκύπτει
από το συνδυασμό των δύο παραπάνω και περιλαμβάνει τα εξής τρία δομικά στοιχεία:
τις περιοχές, τους διαδρόμους/ συνδέσμους και τα σημεία μετάβασης (Σχέδιο 19).
Οι περιοχές, αποτελούν ομοιογενείς χερσαίες ή θαλάσσιες εκτάσεις σε όλα τα
σχήματα και μεγέθη που διαφέρουν από το περιβάλλον τοπίο και μπορεί να
εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ενδεικτικά, περιοχές αποτελούν τα παρακάτω:


Φυσικά αποθέματα – Εκτενείς προστατευόμενες περιοχές, όπως εθνικά πάρκα και
καταφύγια άγριας ζωής, τα οποία έχουν ως βασική λειτουργία τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
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Περιφερειακά πάρκα και φυσικά τοπία – λιγότερο εκτενείς περιοχές περιφερειακής
οικολογικής σημασίας, οι οποίες παρέχουν οικολογικά οφέλη, συμβάλουν στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και, παράλληλα, προσφέρουν σημαντικές
συμβατές με το τοπίο ευκαιρίες αναψυχής.



Πολιτιστικοί/ιστορικοί/ψυχαγωγικοί

χώροι,

δημόσια/ιδιωτικά

πάρκα

ή

πολιτιστικές/ιστορικές τοποθεσίες που παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής και
αναδεικνύουν την κληρονομιά ενός τόπου.

Σχέδιο 19. Ανάπτυξη τυπολογίας για τη χρήση του εργαλείου της ΠΜΥ, Πηγή:
επεξεργασία ομάδας μελέτης
Οι σύνδεσμοι, αποτελούν γραμμικές εκτάσεις συγκεκριμένου τύπου κάλυψης γης που
είναι διαφορετική ως προς το περιεχόμενο και τη φυσική δομή από το περιβάλλον τους,
ενώ συμβάλλουν στην δημιουργία του δικτύου ΠΜΥ μέσω των ιδιοτήτων της
συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας. Η έννοια του συνδέσμου αφορά τόσο το
χερσαίο όσο και το υδάτινο τοπίο. Ενδεικτικά, σύνδεσμοι αποτελούν τα παρακάτω:


Σύνδεσμοι τοπίου – Εκτενείς γραμμικές φυσικές προστατευόμενες περιοχές που
συνδέουν τα υφιστάμενα πάρκα και φυσικές περιοχές για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως διάδρομοι που συνδέουν
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οικοσυστήματα και ανθρωπογενή τοπία. Οι σύνδεσμοι του τοπίου μπορούν επίσης
να λειτουργήσουν ως μέσο προστασίας ιστορικών περιοχών και ευκαιρίες για
ανθρώπινη δραστηριότητα όπως κυνήγι, ψάρεμα, κανό και πεζοπορία.


Διάδρομοι διατήρησης – Λιγότερο εκτεταμένες γραμμικές περιοχές, όπως ποταμοί
και ρέματα, που χρησιμεύουν ως βιολογικοί αγωγοί για τη βιοποικιλότητα και, σε
πολλές περιπτώσεις, παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες για συμβατές υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής.



Ζώνες Πρασίνου – Φυσικές εκτάσεις ή εκτάσεις καλλιεργειών, που χρησιμεύουν
ως πλαίσιο ανάπτυξης και παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών
οικοσυστημάτων και οργανώνουν την αστική και περιαστική ανάπτυξη.



Μονοπάτια – Σχεδιασμένες διαδρομές, όπως τα σιδηροδρομικά μονοπάτια και οι
πράσινοι διάδρομοι, που παρέχουν πρόσβαση στο φυσικό τοπίο και άλλους
χώρους πρασίνου, παρουσιάζουν ποικίλους πόρους για ευκαιρίες ψυχαγωγίας σε
εξωτερικούς χώρους και ενισχύουν την κατανόηση των ιστορικών τόπων και της
πολιτιστικής πολυμορφίας. Σχεδιασμένες διαδρομές μπορεί να περιλαμβάνουν
γραμμικούς ανοικτούς χώρους που φιλοξενούν μέτρια έως έντονη ψυχαγωγική
δραστηριότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.



Χρηστικοί διάδρομοι – Γραμμικοί σχηματισμοί, όπως η γραμμή ρεύματος, αγωγοί
και κανάλια, μπορεί να παρέχουν ένα τρόπο σύνδεσης ψυχαγωγικών,
πολιτιστικών ή φυσικών χαρακτηριστικών του συστήματος.

Τα Σημεία Μετάβασης αποτελούν περιοχές που λειτουργούν ως πόλοι έλξης και άρα
σημεία προέλευσης και προορισμού λειτουργικών ροών. Ενδεικτικά αναφέρονται:


Επιλεγμένες

οικολογικές,

ψυχαγωγικές

ή

πολιτιστικές/ιστορικές

περιοχές,

εφοδιασμένες με κατάλληλες υπηρεσίες για τους επισκέπτες, που χρησιμεύουν ως
σημεία προέλευσης ή προορισμού και συνδέονται με διαδρομές. Τα σημεία μπορεί
να βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες ή εντός οικιστικών περιοχών.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η χωρική κατανομή των περιοχών, συνδέσμων και
σημείων μετάβασης των ΠΜΥ που συνθέτουν το δίκτυο είναι καθοριστικός
παράγοντας των λειτουργικών ροών και κινήσεων μέσα στο τοπίο, καθώς και των
αλλαγών στη δομή και τις διαδικασίες αυτού μέσα στον χρόνο.
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2.3.

Μεθοδολογία συγκρότησης του δικτύου ΠΜΥ

Για την συγκρότηση του δικτύου ΠΜΥ στην περιοχή μελέτης ακολουθήθηκε μια
διαδικασία τριών βημάτων: της αναγνώρισης, της λειτουργικής αξιολόγησης και της
συγκρότησης.
ΒΗΜΑ 1: Αναγνώριση στοιχείων ΠΜΥ
Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν βασικές κατηγορίες στοιχείων, φυσικών και
ανθρωπογενών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του δικτύου ΠΜΥ, ενώ
στη συνέχεια ταξινομήθηκε το σύνολο των στοιχείων της περιοχής μελέτης, στις
κατηγορίες που ορίζονται παρακάτω.
1. Αξιόλογο Φυσικό Τοπίο
Το αξιόλογο φυσικό τοπίο αναφέρεται σε φυσικές περιοχές οι οποίες είναι
σημαντικές για τη οικοσυστημική λειτουργία της περιοχής μελέτης αλλά και της
ευρύτερης περιοχής. Περιλαμβάνει εκτάσεις που είναι προστατευόμενες όπως
περιοχές του Δικτύου Natura, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, καταφύγια άγριας
ζωής κ.α. Επίσης, περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις που είναι χαρακτηριστικές της
περιοχής μελέτης όπως τα δάση πλατάνου, δάση πρίνου καθώς και το δάσος
φραξιού που αποτελεί μια μικρή αλλά ιδιαίτερης αξίας δασική νησίδα. Σε αυτή την
κατηγορία σαφώς εντάσσονται και τα ασβεστούχα έλη με Cladium Mariscus & carex
davalliana που αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας.
2. Παράκτιο Οικοσύστημα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εκτάσεις στις οποίες
κυριαρχούν οι υγροί οικότοποι που λειτουργούν ως παράκτιοι βιότοποι
συμπεριλαμβανομένων των παραλίμνιων δασών, καλαμιώνων και των ακρολιμνιών
με νούφαρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι παραλίες ως περιοχές που
φιλοξενούν ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν στοιχεία του
παράκτιου οικοσυστήματος και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.
3. Διάδρομοι νερού
Όλες οι «περιοχές» από τις οποίες διέρχεται το νερό όπως ποτάμια, ρέματα,
κανάλια άρδευσης καθώς και πηγές νερού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η λίμνη
ως κεντρικό στοιχείο του υδάτινου συστήματος.
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4. Ανθρωπογενές Τοπίο
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ανθρώπινες κατασκευές που μπορεί να είναι
αρχαιολογικά και ιστορικά ευρήματα τα οποία διαμορφώνουν το ιστορικό τοπίο της
περιοχής. Μπορεί να βρίσκονται εντός ή εκτός των οικιστικών συγκεντρώσεων της
περιοχής και να είναι επισκέψιμα ή μη. Τέτοια είναι τα μοναστήρια, οι μόνες, αρχαίοι
οικισμοί, νερόμυλοι κτλ.
5. Υποδομές Τουρισμού, Αναψυχής και Αθλητισμού
Περιλαμβάνουν όλες τις φυσικές (κτιριακές) υποδομές που σχετίζονται με ποίκιλες
δραστηριότητες και έχουν ως στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση αυτών.
Περιλαμβάνονται αθλητικές και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα,
ιππασία, κωπηλασία, γήπεδα μπάσκετ κ.α., μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές και
συχνά

βρίσκονται

στην

παραλίμνια

περιοχή.

Σε

αυτή

την

κατηγορία

συμπεριλαμβάνονται και οι υποδομές που αφορούν στην υποστήριξη τουριστικών
δραστηριοτήτων και μπορεί να βρίσκονται μέσα σε οικισμούς όπως μουσεία, κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι οικιστικές
συγκεντρώσεις ως περιοχές συγκέντρωσης πολλαπλών λειτουργιών.
6. Παραγωγικό Τοπίο
Περιλαμβάνει φυσικές περιοχές που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και
γεωργία ως βασικά στοιχεία της τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
εντατικές καλλιέργειες καθώς και σε ιδιαίτερης αξίας (αισθητικής/ οικονομικής)
καλλιέργειες, όπως ελαιώνες και οπωρώνες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι
βοσκότοποι τόσο ως παράγοντας διαμόρφωσης του τοπίου όσο και ως παραγωγική
δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εγκαταστάσεις
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που αποτελούν/διαμορφώνουν ένα άλλο
είδος παραγωγικού τοπίου.
7. Υποδομές πρόσβασης και δικτύωσης
Περιλαμβάνουν τα μεταφορικά δίκτυα και υποδομές της περιοχής και αφορούν στην
παροχή πρόσβασης σε δραστηριότητες αλλά και στη δικτύωση όλων των
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή. Υπάρχει σχετική λειτουργική
διαφοροποίηση που εξαρτάται από τη θέση και το είδος τους, π.χ. παραλίμνιοι
δρόμοι, λιμανάκι «Αμπάρια» κ.α.
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Η

λίστα

των

φυσικών

και

ανθρωπογενών στοιχείων της
περιοχής

μελέτης

συμπληρώθηκε και με στοιχεία
περιφερειακής εμβέλειας τα
οποία μέσω των αρχών της
δικτύωσης

και

της

πολυλειτουργικότητας μπορούν
να

λειτουργήσουν

συμπληρωματικά με την περιοχή
μελέτης

(βλ.

Πίνακα

7

παρακάτω).
Τέλος,

η

ταξινόμηση

και

γεωγραφική απεικόνιση αυτών
των στοιχείων υποδεικνύει τυχόν
χωρικές συγκεντρώσεις αλλά και
χωρικές ασυνέχειες στο τοπίο.
Για

αυτό

το

λόγο

δημιουργήθηκαν διαγραμματικοί
χάρτες που απεικονίζουν τη
χωρική κατανομή των στοιχείων
της κάθε μιας από τα επτά
κατηγορίες (βλ. Σχέδιο 20).
Σχέδιο

20.

Απεικόνιση

της

χωρικής

κατανομής των στοιχείων που δύναται να
αποτελέσουν μέρος του δικτύου ΠΜΥ,
Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης
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ΒΗΜΑ 2: Λειτουργική Αξιολόγηση
Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της λειτουργίας που επιτελεί ή είναι επιθυμητό
να επιτελέσει το κάθε ένα από τα στοιχεία που αναγνωρίστηκε ως ΠΜΥ. Η λειτουργική
αξιολόγηση των ΠΜΥ σε συνδυασμό με τη χωρική αποτύπωσή τους που
πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό των
φυσικών και λειτουργικών «κενών» της περιοχής μελέτης. Για τον προσδιορισμό της
λειτουργίας των επιμέρους στοιχείων των ΠΜΥ είναι απαραίτητο να λάβουμε υπ΄ όψη
α) τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας τους, β) τον ρόλο του κάθε στοιχείου στην τοπική
και περιφερειακή κλίμακα και γ) τυχόν λειτουργικές εξειδικεύσεις που προκύπτουν από
υπερκείμενα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού.
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και τη φυσιογνωμία και ιδιαιτερότητες της
περιοχής μελέτης αναγνωρίσθηκαν 19 τύποι λειτουργιών. Οι κατηγορίες αυτές είναι
αρκετά γενικές και κάποιες από αυτές μπορεί να εμφανίζονται όταν η ΠΜΥ θεωρείται
στη μακρο-κλίμακα π.χ. παραγωγή τροφής, μετριασμός και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, ενώ κάποιες άλλες λειτουργίες να ενεργοποιούνται μόνο όταν
υπάρχει συσχέτιση με την τοπική κοινωνία και τον τόπο. Επίσης είναι δυνατό
πολλαπλές

λειτουργίες

να

συνυπάρχουν

σε

μια

ΠΜΥ,

οδηγώντας

σε

πολυλειτουργικότητα, και άρα να συμβάλουν στην επίτευξη των οικονομικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων μέσω της χωρικής ολοκλήρωσης των
χρήσεων γης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση των ΠΜΥ η
πολυλειτουργικότητα είναι επιθυμητή, καθώς ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση της
γης, προσφέρει ευρύτερο δημόσιο όφελος και συμβάλει στη δημιουργία συνεργασιών,
οδηγώντας σε καλύτερη διαχείριση και απόδοση των ΠΜΥ.
Ο πίνακας 7 παρουσιάζει τη λειτουργική αξιολόγηση των στοιχείων ΠΜΥ της περιοχής
μελέτης. Με πράσινο ανοικτό χρώμα σημειώνονται οι υφιστάμενες λειτουργίες και με
πράσινο σκούρο οι λειτουργίες που δύναται να επιτελέσουν ως μέρος του
προτεινόμενου δικτύου ΠΜΥ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Πίνακας 7. Λειτουργική αξιολόγηση των στοιχείων ΠΜΥ της περιοχής μελέτης, Πηγή: επεξεργασία ομάδας μελέτης

11111888CO
ΒΗΜΑ 3: Συγκρότηση δικτύου ΠΜΥ
Σε συνέχεια της απόδοσης λειτουργειών στις ΠΜΥ επιχειρείται η συγκρότηση του
δικτύου των ΠΜΥ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση του δικτύου είναι η
κατηγοριοποίηση των στοιχείων των ΠΜΥ στα τρία δομικά στοιχεία του δικτύου: τις
περιοχές, τους συνδέσμους και τα σημεία μετάβασης. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται
στη γεωγραφική θέση και λειτουργία που επιτελεί ή δύναται να επιτελέσει κάθε
στοιχείο ως τμήμα ενός ευρύτερου λειτουργικού δικτύου. Επιπλέον η κατηγοριοποίηση
συσχετίζεται με το όραμα και τους στόχους της προτεινόμενης χωρικής στρατηγικής
και των προτεραιοτήτων που αυτή θέτει. Στον πίνακα 7 φαίνεται η κατηγοριοποίηση
του κάθε στοιχείου ενώ στο σχεδιάγραμμα φαίνεται η χωρική διάρθρωση του δικτύου.
Περιοχές: Η χωρική συγκέντρωση ποικίλων λειτουργιών και η εν δυνάμει φυσική τους
δικτύωση αποτέλεσε βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό των περιοχών του δικτύου.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η χωρική συγκέντρωση ή γειτνίαση αποτέλεσε το
κύριο κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός στοιχείου ΠΜΥ ως περιοχή ή ως σημείο
μετάβασης. Για παράδειγμα το λιμανάκι στη θέση Αμπάρια ως υποδομή
προσβασιμότητας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως σημείο μετάβασης. Παρόλα
ταύτα χαρακτηριστικά όπως η θέση του, η γειτνίαση του με άλλες σημαντικές
λειτουργίες στην άμεση περιοχή επιρροής, καθώς και η δυνητική του λειτουργία και
φυσική δικτύωση με βάση την προτεινόμενη χωρική στρατηγική ανάπτυξης οδηγεί
στην ταξινόμηση αυτού του κατά τα άλλα σημειακού στοιχείου ως περιοχή. Ως εκ
τούτου οι υφιστάμενες αλλά και οι στρατηγικά προτεινόμενες χωρικές και λειτουργικές
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων ανέδειξαν τις εξής 6 περιοχές:
-

Περιοχή Αμπάρια: Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει μια σειρά υφιστάμενων
λειτουργιών όπως εκπαιδευτικές, παραγωγικές και αναψυχής. Επιπλέον η
γειτνίαση της με το αστικό κέντρο του Αγρίνιου ευνοεί την ανάπτυξη λειτουργιών
επιπέδου πόλης. Ως εκ τούτου η ενδυνάμωση της δραστηριότητας του
αθλητισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την περιοχή αυτή. Προς
αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία ενός πόλου αθλητικών
δραστηριοτήτων που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες περιοχές
περιμετρικά της λίμνης στις οποίες αναπτύσσονται δραστηριότητες αθλητισμού
μικρότερης εμβέλειας.
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-

Περιοχή Δογρή: Η περιοχή αυτή φιλοξενεί μια σειρά από λειτουργίες
ψυχαγωγίας, αναψυχής και αθλητισμού. Οι προγραμματισμένες στην περιοχή
αθλητικές υποδομές ενσωματώνονται στο σχεδιασμό για την ενδυνάμωση της
λειτουργίας του αθλητισμού που αναπτύσσεται συμπληρωματικά με τον πόλο
αθλητισμού στην περιοχή Αμπάρια. Η λειτουργία της αναψυχής που αποτελεί
και το επίκεντρο της περιοχής αυτής, αποκτά υπεροπτική εμβέλεια.

-

Περιοχή Μυρτιάς: Στην περιοχή της Μυρτιάς εντοπίζεται σημαντική χωρική
συγκέντρωση ποικίλων στοιχείων του ανθρωπογενούς τοπίου (Πέτρινο Γεφύρι,
Μονή Μυρτιάς, Παλιός Νερόμυρλος) καθώς και λειτουργίες τουρισμού και
αναψυχής (ιαματικά λουτρά και γιορτή αθερίνας). Ειδικότερα η ύπαρξη
ιαματικών νερών ευνοεί την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση
στον ιαματικό. Η λειτουργική και φυσική διασύνδεση τόσο με την Περιοχή
Αμπάρια όσο και με την Περιοχή Δογρή είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του
ιαματικού τουρισμού ενώ το περιβάλλον ιδιαίτερης αισθητικής αξίας ευνοεί την
ανάπτυξη φυσιολατρικού τουρισμού.

-

Περιοχή Θέρμου: Ο οικισμός του Θέρμου αναγνωρίζεται ως ένας ισχυρός
οικιστικός

πυρήνας

λόγω

των

υφιστάμενων

τουριστικών

υποδομών

(αρχαιολογικό μουσείο, κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Επιπλέον, το
πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στον οικισμό αλλά και γύρω
από αυτόν τον καθιστά ιδανικό σημείο για την ανάπτυξη υπηρεσιών
προώθησης δραστηριοτήτων πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού. Η ενίσχυση
αυτών των δραστηριοτήτων και η αποτελεσματική δικτύωση με τις
δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής αποτελεί στρατηγική επιλογή για την
εν λόγω περιοχή.
-

Περιοχή Πετροχωρίου: η μοναδικότητα της γεωγραφικής θέσης, το αξιόλογο
φυσικό τοπίο και η απρόσκοπτη θέα σε όλη την περιοχή της λίμνης είναι το
συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Η περιοχή αυτή έχει κάποιες
ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ συμπληρωματικές λειτουργίες αναψυχής και
εναλλακτικού τουρισμού π.χ. οινοτουρισμός συμβάλουν στη δημιουργία ενός
αξιόλογου πυρήνα δραστηριοτήτων.

-

Περιοχή Σιταράλωνα: το αξιόλογο παραλίμνιο τοπίο (νούφαρα και καλαμιώνες)
και η προσβασιμότητα σε περιοχές κολύμβησης καθιστά την περιοχή αυτή
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κατάλληλη για ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής με σεβασμό στο
ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης.
-

Περιοχή Παμφίας: Η εναλλαγή του αγροτικού και δασικού τοπίου καθιστά τη
συγκεκριμένη περιοχή ως μια ζώνη μετάβασης με αξιόλογα φυσικά τοπία.
Επιπλέον υποδομές όπως το λιμανάκι της Καψοράχης την υποδεικνύει ως
ιδανική περιοχή για την ανάπτυξη υδάτινων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με
την περιοχή Αμπάρια καθώς και δραστηριότητες αγροτοτουρισμού.

Σύνδεσμοι: Ως σύνδεσμοι τοπίου ορίζονται εκείνες οι γραμμικές εκτάσεις που
συμβάλουν στη φυσική και λειτουργική διασύνδεση των περιοχών. Οι σύνδεσμοι αυτοί
ακολουθούν υφιστάμενα γραμμικά στοιχεία π.χ. δρόμους, ακτογραμμές και ρέματα ή
υφιστάμενες λειτουργίες οι οποίες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης διαμορφώνουν
γραμμικούς λειτουργικούς συνδέσμους. Όπως φαίνεται και στο σχετικό σχεδιάγραμμα
προτείνονται 7 σύνδεσμοι, 5 χερσαίοι και 2 θαλάσσιοι, ως λειτουργικοί διάδρομοι
ανάμεσα στις περιοχές. Όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω οι συνδέσμου αυτοί

ενσωματώνουν υφιστάμενες και προτεινόμενες λειτουργίες όπως αξιόλογα στοιχεία
του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου, υποδομές τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής
καθώς και υποδομές πρόσβασης και δικτύωσης.
Σημεία Μετάβασης: Ως σημεία μετάβασης ορίζονται δραστηριότητες ή τοποθεσίες
που δεν ανήκουν σε κάποια περιοχή ή διάδρομο λόγω κυρίως της μη γειτνίασης τους
με άλλα στοιχεία της περιοχής. Αποτελούν όμως σημαντικές δραστηριότητες που
διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του τοπίου και είναι στοιχεία προέλευσης και
προορισμού ανθρώπινων ροών. Ως εκ τούτου αποτελούν στοιχεία του προτεινόμενου
δικτύου χωρίς όμως να υπάρχουν καθορισμένοι διάδρομοι μετάβασης από και προς
αυτά. Τέτοια στοιχεία είναι το δάσος Φραξού, τα γεφύρια του Αλαμπεη κ.ά. (βλ. Πίνακα
7). Επίσης στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και στοιχεία εκτός της περιοχής
μελέτης ως σημαντικοί πόλοι προέλευσης ή προορισμού ανθρώπινων ροών όπως π.χ.
το μουσείο καπνού Αγρινίου, το φαράγγι Κλεισούρας κ.α. Τα σημεία μετάβασης δεν
ενώνονται με λειτουργικούς συνδέσμους αλλά μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες
υποδομές, όπως π.χ. ποδηλατικά και περιπατητικά μονοπάτια.
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3. Χωροταξικές, σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και μορφολογικές επιλογές της
πρότασης
3.1.

Προτάσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης

Εφόσον τέθηκε ο προσανατολισμός προς τη συγκρότηση ενός εξισορροπημένου
φυσικού, ανθρωπογενούς και κοινωνικο-οικονομικού τοπίου έγιναν επιλογές χωρικού
σχεδιασμού που αφορούν τη δημιουργία νέων ευκαιριών αναψυχής και ήπιου
τουρισμού, σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τη
διατήρηση και προστασία των ιδιαίτερων στοιχείων του καθώς και την ενδυνάμωση
του παραγωγικού τοπίου. Σε επίπεδο κεντρικής ιδέας, η πρόταση απεικονίζεται ως ένα
δίκτυο που αποτελείται από περιοχές, σημεία μετάβασης και συνδέσμους (χερσαίους
ή υδάτινους) που ενώνονται μεταξύ τους μέσω διαδρόμων (ροών).
Επιλέγεται διαβαθμισμένος βαθμός προστασίας μεταξύ αυξημένης προστασίας σε
περιοχές δασικού χαρακτήρα ή χειμάρρων και ανάπτυξης ανθρωπογενών λειτουργιών
όπως ο τουρισμός και η αναψυχή (βλ. Σχέδιο 22). Προς αυτή την κατεύθυνση,
προτείνονται περιοχές, ζώνες και νέες σημειακές χωροθετήσεις χρήσεων καθώς και
διαδρομές μεταξύ οικιστικών συγκεντρώσεων ως εξής:
 περιμετρικός ποδηλατοδρόμος που ακολουθεί υφιστάμενη διαδρομή με ανάγκες
ανάπλασης και διαμόρφωσης,
 περιπατητική διαδρομή που ενώνει δύο σημαντικούς πόλους ανάπτυξης αναψυχής
και τουρισμού (Λουτρά Μυρτιάς – Σιταράλωνα),
 σημεία ενίσχυσης χρήσεων τουρισμού. Ενδεικτικά προτείνονται υδροθεραπευτήριο,
αθλητικός (ή ναυταθλητικός) πυρήνας και χώρος ανάπτυξης camping,
 περιοχή προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται
ως δασικές με επιτρεπόμενες χρήσεις (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) που θα
περιλαμβάνουν ήπιες δραστηριότητες που δεν διαταράσσουν την ισορροπία της
περιοχής και έχουν κυρίως επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
 ζώνες προστασίας ρεμάτων που ουσιαστικά αποτελούν περιοχές προστασίας
πλάτους 30μ. εκατέρωθεν υφισταμένων χειμάρρων που θα εξειδικευτούν σε
επόμενη φάση σχεδιασμού,
 περιοχή εντατικοποίησης τοπικής παραγωγής σε υφιστάμενους ελαιώνες και
οπωρώνες με δυνατότητα διεύρυνσης,
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 περιοχή προστασίας γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας σε υφιστάμενη
αρδευόμενη γη με την επιβολή περιορισμών στη δόμηση και τη διασφάλιση ειδικών
χρήσεων σχετικών με τον παραγωγικό χαρακτήρα της περιοχής όπου είναι δυνατόν
να επιτρέπονται ήπιες χρήσεις εκτός της γεωργικής (π.χ. κατοικία, μεταποίηση
χαμηλής όχλησης συναφής με την τοπική παραγωγή κ.α.),
 λοιπή γεωργική γη με δυνατότητα ήπιας αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού,
όπου είναι επιθυμητή η διατήρηση του γεωργικού χαρακτήρα της περιοχής αλλά και
η ανάπτυξη συμβατών χρήσεων και λειτουργιών που ευνοούν τη διέξοδο του
πληθυσμού προς τη φύση. Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά
με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου,
 ζώνες ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού. Στις
ζώνες αυτές είναι δυνατόν να αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, ο αθλητικός τουρισμός
που αφορά δραστηριότητες εντασσόμενες στο πλαίσιο του τουρισμού ως επιλογή
και με πρωτεύοντα στόχο την ψυχαγωγία και την ήπια άθληση και όχι απαραίτητα
τη συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα ή την προετοιμασία τους για αυτά. Ειδικά εντός
της ζώνης στην τοποθεσία «Αμπάρια» προτείνεται η δημιουργία ναυταθλητικού
πυρήνα (προπονητικός τουρισμός). Στις περιοχές αυτές προβλέπεται και
πολιτιστικός τουρισμός που είναι εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην
οποία το βασικό κίνητρο του επισκέπτη είναι η επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα
προκειμένου να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά του εκάστοτε τουριστικού
προορισμού. Εντός των ζωνών αυτών είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και
πολιτιστικές θεματικές διαδρομές και εκδηλώσεις. Επιπλέον στις περιοχές αυτές
αναμένεται να ενταθεί και ο θρησκευτικός τουρισμός που ορίζεται ως το σύνολο
εκείνο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού
μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων σε τόπους, χώρους και μνημεία
θρησκευτικής σημασίας για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, στη ζώνη των Λουτρών Μυρτιάς θα ενισχυθεί
ο τουρισμός υγείας (ιαματικός τουρισμός) που είναι ειδική μορφή παροχής
τουριστικών υπηρεσιών η οποία συνδυάζει διακοπές με πρόληψη και θεραπεία
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σωματικών και ψυχικών-πνευματικών ασθενειών. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών και νέο υδροθεραπευτήριο.
 ζώνη τουρισμού και αναψυχής όπου θα επιτρέπονται τουριστικές μονάδες και χώροι
αναψυχής μεσαίας δυναμικότητας. Η εξειδίκευση στους περιορισμούς θα προκύψει
μετά από περαιτέρω μελέτη.
Ως προς το τελευταίο, η εξειδίκευση όρων και περιορισμών αλλά και η αναλυτική
παράθεση επιτρεπόμενων χρήσεων γης για κάθε μία από τις επιμέρους περιοχές –
ζώνες, αποτελεί αντικείμενο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού, όπως προβλέπεται
στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο Ν. 4447/2016 στο επίπεδο του
ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού συμπεριλαμβάνει δύο τύπους σχεδίων: τα Τοπικά
Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ). Η ομάδα μελέτης εκτιμά ότι
η ρύθμιση της περιοχής μελέτης του Διαγωνισμού, ως ένα ενιαίο «οικοσύστημα»,
δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την εκπόνηση ΕΧΣ, το οποίο εκπονείται
σε εδαφική περιοχή ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων και βάσει του νόμου επιλέγεται σε
περιοχές για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών
όρων ανάπτυξης, όπως είναι η περιοχή της λίμνης. Αντίθετα, τα ΤΧΣ, ως ισχύει σήμερα
με βάση τον Ν. 4447/2016, εκπονούνται σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Κατά αυτήν
την έννοια, και με δεδομένο ότι η περιοχή μελέτης του Διαγωνισμού εμπίπτει σε δύο
πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., σε μία δηλαδή εδαφική περιοχή με όρια και έκταση πολύ
μεγαλύτερη της αναγκαίας για τον έλεγχο των χρήσεων και των όρων ανάπτυξης στην
άμεση περιοχή επιρροής της λίμνης, δεν θα αποτελούσε επιλογή. Πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πολύ πρόσφατες εξελίξεις, συγκεκριμένα με βάση το
αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προωθείται η εκπόνηση
ΤΧΣ σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) ή ομάδων Δ.Ε., και όχι κατ’ ανάγκη
Δήμων. Εφόσον η συγκεκριμένη διάταξη θεσμοθετηθεί, θα μπορούσε να εξεταστεί η
εναλλακτική εκπόνησης ΤΧΣ στην περιοχή των Δ.Ε. που εμπίπτουν στην περιοχή
μελέτης του Διαγωνισμού. Στον Πίνακα 8 (βλ. Κεφ. 4) που αναφέρεται στη γενική
εκτίμηση κόστους της πρότασης, περιλαμβάνονται και οι δύο εναλλακτικές, ήτοι ΕΧΣ
και ΤΧΣ, αλλά στο συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται μόνο το ενδεικτικό
κόστος για την εκπόνηση ΕΧΣ, που είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο και το οποίο και
προκρίνει η ομάδα μελέτης.
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Τέλος, επισημαίνουμε ότι προτάσεις υπερτοπικής εμβέλειας που προτείνονται από τον
υπερκείμενο

χωροταξικό

σχεδιασμό,

έχουν

συζητηθεί,

όπως

φαίνεται

από

δημοσιεύματα στον τύπο, από τοπικούς και όχι μόνο παράγοντες, αλλά αποτελούν
ακόμα προθέσεις και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα
πρόταση, παρότι αναγνωρίστηκαν. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην προοπτική
δημιουργίας υδατοδρομίου στη λίμνη Τριχωνίδα και στη λειτουργία του σε συνδυασμό
με το ευρύτερο δίκτυο υδατοδρομιών (Ζάκυνθος, Αργοστόλι, Φισκάρδο, Λευκάδα,
Λάγοι, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα), για το οποίο δεν εντοπίστηκε κάποια μελέτη
σκοπιμότητας – βιωσιμότητας που να συνηγορεί στη συμπερίληψη αυτού του
σημαντικού έργου, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις, στις προτάσεις του σχεδιασμού.
3.2.

Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις

Στόχος της πρότασης είναι η ανάδειξη της δυναμικής των επιμέρους τόπων,
διαδρομών και ενδιαιτημάτων με ήπιους χειρισμούς. Το πολυλειτουργικό, συνδεδεμένο
δίκτυο που προτείνεται οργανώνεται ανάλογα με τις χωρικές ποιότητες κάθε περιοχής,
μετασχηματίζεται και ενσωματώνει διαφορετικούς χαρακτήρες, απευθυνόμενο σε ένα
μεγάλο εύρος χρηστών. Χρησιμοποιούνται στρατηγικές που υιοθετούν τις σύγχρονες
οικολογικές πρακτικές και τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού όπως η
εισαγωγή και ενδυνάμωση ήπιων χρήσεων

και η προσαρμογή στο φυσικό

περιβάλλον, στη γεωμορφολογία, το φυσικό ανάγλυφο και τα κλιματικά και
ανθρωπογενή στοιχεία της περιοχής. Ακόμα έμφαση έχει δοθεί στην παροχή σε όλα
τα άτομα ίσων ευκαιριών για μια υγιεινή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση,
την πολιτιστική κληρονομιά και τις πολιτιστικές αξίες τους.
Η πρόταση φιλοδοξεί να παραχθούν νέοι ‘’τόποι’’ μέσα σε υφιστάμενα τοπία.
Προτείνονται χειρισμοί με τους οποίους οι τόποι αυτοί θα είναι ελκυστικοί, δυναμικοί
και θα αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία και τη γοητευτική φυσιογνωμία της κάθε
περιοχής χωρίς να μειώνουν την ομορφιά, την αυθεντικότητα και την ποιότητά της. Οι
παρεμβάσεις περιορίζονται σε σημεία που κρίνονται απαραίτητες για την ανάδειξη της
κρυμμένης δυναμικής περιοχών και ποιοτήτων, ενώ σε σημεία που το φυσικό τοπίο
φαίνεται να ζει σε απόλυτη αρμονία με τον εαυτό του και την περιοδική ανθρώπινη
παρουσία, αυτό παραμένει ανέπαφο.
Όσον αφορά στις κατασκευαστικές παρεμβάσεις της πρότασης, αυτές εντοπίζονται σε
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συγκεκριμένες διαδρομές-«συνδέσμους» και σε «περιοχές-πόλους ανάδειξης, μέσα
στα όρια της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων. Έχουν συνταχθεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες υποδομές ενώ οι προτάσεις νέων
κατασκευών και κτισμάτων, υιοθετούν τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και
περιορίζονται στις ελάχιστες απαιτούμενες για τη λειτουργική υποστήριξη των νέων
χρήσεων ήπιου τουρισμού και παράλληλα την οικονομία φυσικών πόρων και κόστους
αλλά και τη μικρότερη δυνατή όχληση και επιβάρυνση του φυσικού τοπίου.
Συγκεκριμένα, προτείνεται το δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου και περιπατητικών
διαδρομών να κατασκευάζεται από φυσικά υλικά που χαρακτηρίζονται από
ανθεκτικότητα και εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά
επίστρωσης των διαδρομών και περιοχών στάσης - ξεκούρασης είναι είτε μαλακά
υψηλής υδροπερατότητας, όπως πατημένο χώμα, και φυσικοί κυβόλιθοι με ενδιάμεση
φύτευση στους αρμούς, είτε πιο σκληρές επιφάνειες από φυσικά αδρανή χυτά υλικά
για τους ποδηλατόδρομους. Τα καθιστικά διαμορφώνονται είτε ως ξύλινες κατασκευές,
είτε από λιθοπλήρωτα συρματόπλεκτα κιβώτια, η αισθητική και υλικότητα των οποίων
εντάσσεται πλήρως στο φυσικό περιβάλλον.
Οι νέες κτιριακές κατασκευές περιορίζονται σε κτίσματα αναψυκτηρίων και σε ελαφριές
κατασκευές που λειτουργούν ως σημεία στάσης και ξεκούρασης, αποθήκευσης
εξοπλισμού ή σημεία που συγκροτούν προστατευμένες περιοχές παρατήρησης της
φυσικής θέας. Τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία ώστε να υποστηρίξουν λειτουργικά
τις ήπιες τουριστικές λειτουργίες, όπως περιπατητικές διαδρομές, αθλητικές
δραστηριότητες, χώρους αναψυχής, κατασκηνώσεις κλπ. Στο πλαίσιο της βασικής
αρχής των κυκλικών οικοσυστημάτων που είναι η εξισορρόπηση των εισροών και
εκροών, έχει δοθεί έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων των κατασκευών.
Προτείνονται σύμμικτες κατασκευές με μεταλλικό σκελετό και φυσικά υλικά πλήρωσης,
οι οποίες προκύπτουν από την επανάληψη μίας βασικής κατασκευαστικής μονάδας.
Το κτίσμα οργανώνονται επάνω σε ένα υπόβαθρο ζωνών που το συνδέουν με το
άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Οι ζώνες αντιστοιχούν σε λειτουργίες κίνησηςπρόσβασης, βοηθητικών-κύριων κτισμάτων καθώς και σε διαφορετικά υλικά. Η
μονάδα διαμορφώνεται με υλικά πλήρωσης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη
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λειτουργία που στεγάζει (κλειστός- ημιυπαίθριος
χώρος, χώρος εστίασης, χώρος αποθήκευσης,
χώρος στάσης-ξεκούρασης). Ο σχεδιασμός του
κτίσματος

χαρακτηρίζεται

από

ευελιξία,

προσαρμοστικότητα στο τοπίο και στα ειδικά
χαρακτηριστικά του τόπου που θα εγκατασταθεί,
δυνατότητα

μετασχηματισμού,

ενεργειακή

αυτονομία και σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.

Ο

τρόπος

χωροθέτησης των

μονάδων μπορεί να διαφοροποιηθεί κάθε φορά
ανάλογα με τον ευνοϊκό προσανατολισμό, τη θέα
και τη σχέση με τις προσβάσεις. Η κεκλιμένη
στέγη φέρει φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία
καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της
εγκατάστασης, ενώ η προεξοχή της στέγης προς
τη νότια πλευρά προστατεύει από την ηλιακή
ακτινοβολία το καλοκαίρι και επιτρέπει την
πρόσβασή

της

το

χειμώνα.

Επιπλέον,

προβλέπεται η συλλογή του βρόχινου νερού σε
υπόγεια δεξαμενή και η επανάχρησή του.
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Σε χώρους όπου προτείνονται ή ενισχύονται περιοδικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις (π.χ. φεστιβάλ) προτείνεται η χρήση ειδικών κινητών κατασκευών, οι
οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά ως μικροί χώροι εστίασης (καντίνες) υψηλών
προδιαγραφών και αισθητικής. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν ανοιγοκλειόμενα και
αποσυναρμολογούμενα στοιχεία και χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα πλήρους
μεταφοράς και μετεγκατάστασης.
Ειδικά για την περιοχή των λουτρών Μυρτιάς προτείνεται η κατασκευή νέου
συγκροτήματος υδροθεραπευτηρίου και η διατήρηση και αναβάθμιση ορισμένων εκ
των υφιστάμενων, τα οποία κρίνονται περισσότερο αξιόλογα αισθητικά. Ακόμα,
προτείνεται η αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, με κατάλληλες φυτεύσεις,
δαπεδοστρώσεις, διαμόρφωση καθιστικών και χώρων εστίασης σε άμεση γειτνίαση με
τη λίμνη. Μέσω των νέων κατασκευών και προτάσεων, στόχο αποτελεί η αξιοποίηση
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αυτού του σημαντικού φυσικού πόρου ιαματικών νερών, ο οποίος συνδυάζεται
μοναδικά με την άμεση γειτνίαση με τη λίμνη και το φυσικό κάλλος της περιοχής, ώστε
να αναδειχθεί σε σημαντικό πόλο της περιοχής παρέχοντας αναβαθμισμένες
εγκαταστάσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις μέσω της ογκοπλασίας, της διάσπασης των όγκων,

την

έμφαση στην ανθρώπινη κλίμακα και της χρήσης φυσικών υλικών να οδηγήσουν σε
ένα σύνολο που εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον.
Για την εξασφάλιση των απαραίτητων καταλυμάτων, προτείνεται η επανάχρηση και
αποκατάσταση, όπου αυτή είναι απαραίτητη, κτιρίων εντός των οικισμών τα οποία
κρίνονται κατάλληλα. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί το κτιριακό απόθεμα και θα
αναδειχθούν οι αρχιτεκτονικές ποιότητές του.
Έμφαση δίνεται στην ελαχιστοποίηση των εισροών του οικοσυστήματος, με την
καλύτερη χρήση των πρώτων υλών και την ανακύκλωση των προϊόντων και στον
αντίστοιχο δραστικό περιορισμό των εκροών, με μείωση και επεξεργασία των
αποβλήτων. Ακόμα, στα πλαίσια της αρχής ενθάρρυνσης των άυλων ροών του
προτεινόμενου οικοσυστήματος σε σχέση με τις υλικές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως βασική μορφή άυλων
εκροών του συστήματος.
4. Γενική εκτίμηση συνολικού κόστους υλοποίησης της πρότασης
Μέγεθος
(χλμ)

Πλήθος

Τιμή / μονάδα
μέτρησης

Κόστος

Κατασκευές- Υποδομές
Ποδηλατόδρομος

70

80.000,00

Περιπατητική διαδρομή

10

80.000,00

5.600.000,00
800.000,00

Υροθεραπευτήριο

2.000.000,00

Camping

1.500.000,00

Αθλητικός πυρήνας

3.000.000,00

Αναψυκτήρια

2

250.000,00

500.000,00

Στέγαστρα- Αποθ. Χώροι

4

75.000,00

300.000,00

Κινητές μονάδες

3

50.000,00

150.000,00

Μελέτες
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ)
Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) *

80.000,00
1.000.000,00

Σύνολο **
13.930.000,00
* εναλλακτικά του ΕΧΣ
** περιλαμβάνεται η αμοιβή για την εκπόνηση ΕΧΣ (και όχι η αμοιβή για το ΤΧΣ)
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