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editorial

ενημερωτικό δελτίο
του Φορέα Διαχείρισης στενών & εκβολών ποταμών

 Αχέροντα & Καλαμα

platalea

Χρηματοδότηση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Εκδότης: 
Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 
Σχεδιασμός - Επιμέλεια έκδοσης - Παραγωγή: 
Cantrel Προβολή Επικοινωνία 

Ο Φορέας Διαχείρισης οργάνωσε διάφορες περιβαλλοντικές 
δράσεις ευαισθητοποίησης με αφορμή τις ημέρες παγκόσμιου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα γιορτάστηκαν 
η  Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό στα Στενά Αχέροντα, 
τα Αποδημητικά  Πουλιά στη Λιμνοθάλασσα Δρεπάνου και 
η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  με πραγματοποίηση 
εσπερίδας  «Θεσπρωτία και φυσικό περιβάλλον». Στο 
πλαίσιο της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης «Let΄s 
Do It Greece»,  ο Φορέας Διαχείρισης  συμμετείχε με  
καθαρισμό της ακτής Δρεπάνου. Για 3η συνεχόμενη χρονιά 
συμμετείχαμε  στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2016» 
που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σύζευξη της 
εκπαίδευσης με την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.
Ο οικότοπος 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες» ανήκει 
στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας και απαντάται 
στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Καλαμά γι’ αυτό 
αποτελεί αφιέρωμα αυτού του τεύχους.
Επιπλέον, σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα 
αναφορικά με τη συμμετοχή του Φ.Δ σε διαβούλευση και 
σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εταιρικών σχέσεων.
Με αυτήν την έκδοση κλείνουμε μία σειρά έντυπων εκδόσεων 
«Platalea». Δώδεκα τεύχη με πλούσιο υλικό που αφορά τις 
αρμοδιότητες και τα νέα του Φορέα, μοιράστηκε σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή σε διάφορους δημόσιους φορείς, 
κατοίκους της περιοχής, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
κπλ. Δυο από τα δώδεκα τεύχη ήταν αφιερωμένα σε παιδιά 
Δημοτικού Σχολείου και περιελάμβαναν σημαντικά στοιχεία 
σε μορφή ασκήσεων για τις προστατευόμενες περιοχές των 
ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και Έλους Καλοδικίου.
Το επόμενο έτος ευελπιστούμε σε νέες εκδόσεις «platalea» 
με περισσότερο πληροφοριακό υλικό και νέα του Φορέα.

Ο Πρόεδρος 
Κομηνός Θεόδωρος

Απρίλιος
22  Ημέρα της ΓΗΣ

24 Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των 
Πειραμάτων σε Ζώα

Νοέμβριος
6  Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της 

Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον 
Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

14  Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Μάϊος
22 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

23 Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

24 Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Ιούνιος
  5  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  8 Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

15 Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου

17 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης 
και της Ξηρασίας

Σεπτέμβριος
16  Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της 

Στοιβάδας του Όζοντος

18  Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού 
των Ακτών

22  Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Οκτώβριος
  2  Παγκόσμια Γιορτή των Πουλιών

  4  Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

13 Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών 
Καταστροφών

24  Παγκόσμια Ημέρα Ακτών

Μάρτιος
14  Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα ποτάμια

20 Διεθνής Ημέρα της Γης

21 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

22 Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

23 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Φεβρουάριος
2 Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιοτόπων

Δεκέμβριος
11  Παγκόσμια Ημέρα του Βουνού

Παγκόσμιες Ημέρες
για το Περιβάλλον
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Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών 
Αχέροντα και Καλαμά συμμετείχε για 4η συνεχόμενη χρονιά στην 
Πανελλήνια δράση Let›s Do It Greece στις 17 Απριλίου 2016, 
όπου συντονιστήκαμε για τον καθαρισμό  της παραλίας 
Δρεπάνου και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. Την 
δράση συντόνισε ο Δήμος Ηγουμενίτσας και σε αυτή 
συμμετείχαν εθελοντές και μαθητές του 1ο Δημοτικού σχολείου 
Ηγουμενίτσας.
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

δράσεις του Φ
ορέα

Εκδήλωση
στη λιμνοθάλασσα Δρεπάνου
Κυριακή 15 Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα 
Αποδημητικών 

Πουλιών
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην λιμνοθάλασσα Δρεπάνου  την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 ανοιχτή εκδήλωση 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πουλιών.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά 

πτηνά καθώς και για την οικολογική τους αξία και παρατήρηση ορνιθοπανίδας με τηλεσκόπια και κιάλια του 

φορέα. Στην εκδήλωση συμμετείχε το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ηγουμενίτσας.

Μαριάνθη Παπαγιάννη, 
Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Αχέροντα

Παγκόσμια Ημέρα 

νερού
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η βιωματική 

εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Γλυκής για 

την παγκόσμια ημέρα του νερού.

Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στον 

περιβάλλοντα χώρο των πηγών του 

Αχέροντα και ενημερώθηκαν για τον 

φυτικό και ζωικό πλούτο,   καθώς και 

την πολιτιστική αξία της περιοχής.

Στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης 

είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να 

κατανοήσουν την έννοια της σπουδαιότητας 

του νερού ως πηγή ζωής και μέσω απλών 

πειραμάτων να μάθουν για τη μόλυνση των 

ποταμών.

Ακολούθησε δειγματοληψία νερού και 

μέτρηση του PH διαφόρων διαλυμάτων 

καθώς και επεξήγηση όλων των πιθανών 

σεναρίων μόλυνσης από διάφορες πηγές.
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

δράσεις του Φ
ορέα

Σάββατο 4 Ιουνίου

Πράσινες
Πολιτιστικές

Διαδρομές 2016
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας  συμμετείχε σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών 

Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αριάδνη», 

το Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Ηγουμενίτσας, τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας και το 1ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας στην πανελλήνια εκστρατεία 

“Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2016” που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο 

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σύζευξη της εκπαίδευσης με την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στην πανελλήνια επικοινωνιακή αυτή δράση, στην οποία ο Φορέας Διαχείρισης το Σάββατο 4 Ιουνίου και 

ώρα 11:00 πμ, συμμετείχε για 3η συνεχόμενη χρονιά, φοιτητές από το ΤΕΙ Ηγουμενίτσας ξεναγήθηκαν στο 

Δέλτα  Καλαμά  και παρατήρησαν με τα τηλεσκόπια διάφορα είδη  ορνιθοπανίδας.
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουνίου 
στις 18:00 μμ στην αίθουσα Πάνθεον στην Ηγουμενίτσα,  
η εσπερίδα που διοργάνωσε  ο Φορέας Διαχείρισης 
Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με 
θέμα: «Θεσπρωτία και φυσικό περιβάλλον».

Με την έναρξη της εσπερίδας ο Πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης κ. Κομηνός Θεόδωρος προέβη στην απονομή 
ευχαριστήριας πλακέτας σε ανθρώπους   που με το έργο 
τους συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και στέκονται αρωγοί στην 
υλοποίηση του έργου του Φορέα. 

Ευχαριστήρια πλακέτα έλαβαν οι κα.  Σταυρούλα 
Μπραΐμη Δήμαρχος Σουλίου, για την εξαίρετη 
συνεργασία  και τη συμβολή της στην προστασία του 
Λευκού Πελαργού της Θεσπρωτίας, o κ. Καλιαμούρης  
Θωμάς  Αν. προϊστάμενος ΔΕΔΔΗΕ, εκ μέρους του 
προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ, για την εξαίρετη συνεργασία 
και τη συμβολή τους στην προστασία του Λευκού 
Πελαργού της Θεσπρωτίας, o κ. Σιόντης Θεμιστοκλής 
Δ/ντης Περιφερ/κής Υπηρεσίας Ιωαννίνων –ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ, εκ μέρους του προσωπικού της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 

για την εξαίρετη συνεργασία και τη συμβολή τους στην 
προστασία του Λευκού Πελαργού της Θεσπρωτίας 
και ο Πατέρας Τζώρτζης Γεώργιος στον οποίο ήταν 
αφιερωμένη η εκδήλωση για την σημαντική προσφορά 
του στην προστασία του ποταμού Καλαμά.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις 
με θέματα όπως:

«Οι πελαργοί στη Θεσπρωτία», από την κ. Εύη 
Συντιχάκη ΜSc Βιολόγος Φορέα Διαχείρισης 

«Οι υγρότοποι της Θεσπρωτίας στο διεθνές 
προσκήνιο», από τον κ. Ρήγα Τσιακίρη Δρ. Δασολόγο 
–Σύμβουλο Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και 
μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα 
Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα 
και Καλαμά 

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – Ρόλος του 
Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», από 
τον κ. Σωτηρόπουλο Απόστολο Ανθυποπλοίαρχο  Λ.Σ.

«Αιωνόβια δέντρα: Κιβωτοί βιοποικιλότητας και 
μνημεία πολιτισμού», από την κ. Καλλιόπη Στάρα Δρ. 
- Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Θεσπρωτία και φυσικό περιβάλλον»

Η μ ε ρ ί δ α
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Ο οικότοπος «1150 - Παράκτιες λιμνοθάλασσες» συμπεριλαμβάνεται στο Παράτημα Ι της Οδηγίας 92/43/
ΕΕ, ανήκει στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας και απαντάται στην Προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα 
Καλαμά. Μεγάλο τμήμα της νότιας περιοχής του Δέλτα Καλαμά που περιλαμβάνει τις λιμνοθάλασσες Ρηχό και 
Βατάτσα, τον όρμο Βάλτου, την περιοχή Βάλτος Ραγίου και τη χερσόνησο της Λυγιάς έχει οριστεί ως μόνιμο 
καταφύγιο άγριας ζωής.

Οι λιμνοθάλασσες είναι από τα πλέον παραγωγικά 
οικοσυστήματα και ιδιαίτερα σημαντικά ενδιαιτήματα για 
μεγάλο αριθμό πουλιών αλλά παράλληλα στηρίζουν μεγάλο 
αριθμό ιχθυοπληθυσμών και συχνά σχετίζονται με την αλιευτική 
εκμετάλλευση κάποιων ειδών ψαριών.
Η βλάστηση που χαρακτηρίζει τον τύπο οικοτόπου 1150 
είναι τα υποβρύχια λιβάδια με το είδος Ruppia Maritime 
(Μακρόφυτα), που καλύπτει σημαντικό τμήμα του πυθμένα. Η 
βλάστηση παρουσιάζει διαβάθμιση ανάλογα με την αλατότητα 
και τον βαθμό απομόνωσης της λιμνοθάλασσας από τη 
θάλασσα. Στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα Καλαμά φυτικά είδη 
που παρατηρούνται είναι τα: Potamogeton pectinatus, Arthroc-
nemum acrostachyum και Sarcocornia perennis. 
Στο συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου απαντώνται αρκετά υδρόβια 
και παρυδάτια είδη ορνιθοπανίδας από αυτά που βρίσκουν 
τροφή και καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή του Καλαμά. 
Συναντούμε μεταξύ άλλων είδη όπως, αργυροπελεκάνους, 
ερωδιούς, χηνόμορφα, νανογλάρονα, γελαδάρηδες 
ποταμογλάρονα, χουλιαρομύτες και χαλκόκοτες που 
χρησιμοποιούν τις λιμνοθάλασσες ως ενδιαίτημα τροφοληψίας 
ή αναπαραγωγής. Επίσης από τα 30 είδη ψαριών που υπάρχουν 
στο Δέλτα Καλαμά τα 11 απαντώνται στην περιοχή των εκβολών 
και στις λιμνοθάλασσες.
Στην Προστατευόμενη Περιοχή του Δέλτα Καλαμά οι 

λιμνοθάλασσες έχουν συνολική επιφάνεια 334,98 ha και 
δημιουργούν ένα ενιαίο οικοσύστημα που εκτείνεται από τη Νέα 
Σελεύκεια μέχρι τη Σαγιάδα. Οι εκτάσεις καλύπτουν περίπου 
το 5% των οικοτόπων της περιοχής του Δέλτα και απαντούν 
κύρια στις τοποθεσίες: Μαυρολίμνη, Λ. Καλιάσα, Πέρασμα και 
Αγροτόπι.

Συνολικά, υπάρχουν 5 λιμνοθάλασσες στον υγρότοπο 
του Δέλτα Καλαμά. Οι μεγαλύτερες σε επιφάνεια είναι στη 
θέση Ρηχό και στη θέση Βατάτσα και βρίσκονται στη βόρεια 
παραλία του όρμου της Ηγουμενίτσας ενώ σχηματίζονται από 
προσχωσιγενείς εκτάσεις ανάμεσα στη χερσόνησο Λυγαριά 
και στους λόφους Αστράκι και Κορυφούλες. Σχηματίστηκαν 
από τη μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων άμμου και ιζήματος, τα 
οποία βοήθησαν τα κύματα και τα ρεύματα της περιοχής, ώστε 
να σχηματιστεί τελικά μερική αποκοπή της θάλασσας σε όλο το 
μήκος όπου εφάπτεται με την εσωτερική λεκάνη. Εμπλουτίζονται 
με γλυκά νερά που προέρχονται από τις αποστραγγίσεις 
του κάμπου μέσω καναλιών και φυσικής ροής ή άντλησης. 
Επικοινωνούν με τη θάλασσα μέσω αγωγών που έχουν αφήσει 
ανοιχτούς φτιάχνοντας τα αναχώματα και δρόμους.
Επίσης υπάρχουν και οι μικρότερες σε επιφάνεια λιμνοθάλασσες 
Λούτσα Παπαδιά, Βοντάς και Καλάγκα,οι οποίες σχηματίστηκαν 
με τη συσσώρευση φερτών υλικών από το ρεύμα του ποταμού 

Οικότοπος “1150 - Παράκτιες λιμνοθάλασσας: 

Λιμνοθάλασσες Καλαμά

αφιέρωμα
Αλεξάνδρα Ράπτη, 

Δασολόγος
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Καλαμά (παλιά κοίτη) και με την εναπόθεσή τους στα σημεία 
εκβολής αυτού.
Η λιμνοθάλασσα Βόντας, που βρίσκεται δυτικά του 
Μαυρονόρους, σχηματίζεται από τις προσχωσιγενείς εκτάσεις 
της παλιάς κοίτης του ποταμού Καλαμά και τις συνεχώς 
σχηματιζόμενες εκτάσεις της νέας κοίτης 

Η ύπαρξη και άσκηση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και η 
εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελούν 
παράγοντες διατήρησης, αλλά και 
αειφορικής διαχείρισης πόρων, 
όπως οι λιμνοθάλασσες. Η 
επαγγελματική αλιεία γινόταν και 
γίνεται στις λιμνοθάλασσες και 
αφορά εμπορεύσιμα κυρίως είδη, 
το λαβράκι και την τσιπούρα και τα 
είδη της οικογένειας Mugilidae (είδη 
κέφαλου).
Εκτατικής μορφής ιχθυοκαλλιέργεια 
πραγματοποιείται στις λιμνοθάλασσες της 
περιοχής Λούτσα-Παπαδιά, Καλάγκα, Βατάτσα, 
Ρηχό, Βόντα και Μπαστιά-Αλυκές.
Όσον αφορά τον αλιευτικό πλούτο της περιοχής, αυτός είναι 
άμεσα συνυφασμένος τόσο με τη οικονομική βιωσιμότητα των 
ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία, όσο 
και με τη βιωσιμότητα οργανισμών που τρέφονται με ψάρια, 
όπως είναι πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών. Η μείωση του 
αλιευτικού πλούτου όμως είναι άμεσα συνυφασμένη με τη 
μείωση και την ποιότητα των υδατικών πόρων, την καταστροφή 
ή υποβάθμιση υγροτόπων, την κακή διαχείριση του.

Ο τύπος οικοτόπου «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες» παρουσιάζει 
ευαισθησία στις μεταβολές της υδρολογικής ισορροπίας, στην 
αλατότητα και στη ρύπανση των υδάτων. Πιέσεις που μπορεί να 
οδηγήσουν στην υποβάθμιση, κατά κύριο λόγο, προέρχονται 
από τον πρωτογενή τομέα, εξαιτίας της ανάπτυξης γεωργικών 
δραστηριοτήτων και των ιχθυοκαλλιεργειών. Άλλες απειλές για 
τον οικότοπο είναι η άναρχη και παράνομη δόμηση, η απόθεση 

υλικών, η διάνοιξη οδών, οι καταπατήσεις και η αποκοπή από 
την παραλία. 
Σημαντικό διαχειριστικό πρόβλημα στις λιμνοθάλασσες Ρηχό και 
Βατάτσα αποτελούν τα μεγάλα αρδευτικά και αποστραγγιστικά 
έργα που έχουν κατασκευαστεί στις περιοχές της παλιάς και 

νέας κοίτης του ποταμού Καλαμά και επιφέρουν ανεξέλεγκτη 
εισροή γλυκών νερών μέσα σε αυτές. Οι κύριες 

αποστραγγιστικές τάφροι των έργων αυτών 
εκβάλλουν, είτε απευθείας είτε μέσω 

αντλιοστασίων στις λιμνοθάλασσες, 
με αποτέλεσμα τα νερά τους να 
παρουσιάζονται βεβαρημένα με 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα και 
φερτές ύλες. Επιπλέον, σε ορισμένα 
σημεία γίνεται απόρριψη μπαζών, με 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο 

οικοσύστημα.

Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν, 
μεταξύ άλλων, ένα από τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του τοπίου στην ευρύτερη 
περιοχή του Δέλτα Καλαμά, που χρήζουν ιδιαίτερης 

προστασίας λόγω του ιδιαίτερου οικολογικού τους ρόλου και 
της αισθητικής τους αξίας. 
Στα πλαίσια της προστασίας των εν λόγω περιοχών, οι 
κυριότερες διαχειριστικές επιλογές είναι:
Παρακολούθηση, αποκατάσταση και διαχείριση των 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των λιμνοθαλασσών 
και κυρίως του ισοζυγίου νερών (επικοινωνία μεταξύ των 
λιμνοθαλασσών, κυκλοφορία νερού, εισροές γλυκού νερού, 
επικοινωνία με τη θάλασσα), κυρίως για την λιμνοθάλασσα 
Λούτσα – Παπαδιά που καλύπτει περίπου το 50% της έκτασης 
των παράκτιων λιμνοθαλασσών του Δέλτα.
Υποδομές υποστήριξης της αλιευτικής δραστηριότητας, με 
κατεύθυνση την αειφορική διαχείριση του αλιευτικού πλούτου 
των λιμνοθαλασσών
Διαχείριση της ρύπανσης των λιμνοθαλασσών από τις 
γεωργικές δραστηριότητες. 
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Κατά	 τη	 νέα	 περίοδο	 προγραμματισμού	 2014-
2020	 καταρτίστηκε	 από	 το	 Υπουργείο	 Οικονομίας,	
Υποδομών,	 Ναυτιλίας	 &	 Τουρισμού	 το	 Σύμφωνο	
Εταιρικής	 Σχέσης	 2014-2020	 (Εταιρικό	 Σύμφωνο	
για	 το	 Πλαίσιο	 Ανάπτυξης	 –	 ΕΣΠΑ	 2014-2020).	 Η	
αναπτυξιακή	 στρατηγική	 του	 Ε.Σ.Π.Α.	 2014-2020	 είναι	
η	 Ολοκληρωμένη	 Χωρική	 Ανάπτυξη	 με	 στρατηγικούς	
στόχους	την	επίτευξη	της	απασχόλησης,	της	κοινωνικής	
συνοχής	 και	 της	 διατήρησης	 των	 πόρων,	 εστιάζοντας	
στη	 φέρουσα	 δυνατότητα	 και	 τις	 ιδιαίτερες	 ανάγκες	
των	επιμέρους	χωρικών	ενοτήτων	χρησιμοποιώντας	ως	
κινητήρες	 της,	 την	 ανταγωνιστικότητα	 και	 την	 τοπική	
επιχειρηματικότητα.

•			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2014	–	2020	
(ΠΑΑ	2014-2020)

•		 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΛΙΕΙΑΣ	&	ΘΑΛΑΣΣΑΣ	
2014	–	2020	(ΕΠΑλΘ	2014-2020)

Ως	εργαλείο	επίτευξης	της	αναπτυξιακής	στρατηγικής	
του	 ΕΣΠΑ	 και	 κατά	 συνέπεια	 των	 οραμάτων	 και	 των	
στρατηγικών	στόχων	και	επιλογών	του	ΠΑΑ	2014-2020	&	
του	ΕΠΑλΘ	2014-2020	αποτελεί	το	εργαλείο	της	Τοπικής	
Ανάπτυξης	 με	 Πρωτοβουλία	 Τοπικών	 Κοινοτήτων,	
«CLLD»,	 από	 τα	 αρχικά	 του	 «COMMUNITY-LED	 LOCAL	
DEVELOPMENT».	Το	 «CLLD»,	 από	 τα	 αρχικά	 του	 «COM-
MUNITY-LED	 LOCAL	 DEVELOPMENT»,	 δηλαδή,	 «Τοπική	
Ανάπτυξη	 με	 Πρωτοβουλία	 Τοπικών	 Κοινοτήτων»	
είναι	 η	 μέθοδος	 σχεδιασμού	 και	 υλοποίησης	 τοπικών	
ολοκληρωμένων	αναπτυξιακών	στρατηγικών	βασισμένη	
στην	προσέγγιση	LEADER	«εκ	των	κάτω	προς	τα	επάνω»	
(bottom-up),	η	οποία	θα	ισχύσει	για	την	προγραμματική	
περίοδο	2014-2020	και	αποτελεί	 το	πιο	πρωτοποριακό	
στοιχείο,	 διότι	 προβλέπει	 την	 από	 κοινού	 εφαρμογή	 4		
διαφορετικών	ταμείων.

Οι	 περιοχές	 εφαρμογής	 πρέπει	 να	 είναι	 συνεκτικές	

από	 γεωγραφική,	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 άποψη.	 Οι	
θεματικές	κατευθύνσεις	ενδεικτικά	μπορούν	να	αφορούν	
την	 υποστήριξη	 της	 τοπικής	 επιχειρηματικότητας	 και	
την	 ανάδειξη	 της	 τοπικής	 ταυτότητας,	 την	 ενίσχυση	
δράσεων	 και	 παρεμβάσεων	 για	 το	 περιβάλλον	 και	 την	
κλιματική	αλλαγή,	την	ενίσχυση	της	καινοτομίας	και	των	
καινοτόμων	παρεμβάσεων	και	την	εισαγωγή	πρακτικών	
για	την	αειφόρο	ανάπτυξη	της	περιοχής.

Ακόμη,	για	τα	έργα	ιδιωτικού	χαρακτήρα	τα	ποσοστά	
ενίσχυσης	 κυμαίνονται	 από	 45%	 έως	 65%,	 ενώ	 για	 τα	
έργα	 δημόσιου	 χαρακτήρα	 τα	 ποσοστά	 ενίσχυσης	
κυμαίνονται	 από	 70%	 έως	 100%,	 σύμφωνα	 με	 την	
ισχύουσα	 εθνική	 και	 κοινοτική	 Νομοθεσία,	 την	 τοπική	
στρατηγική	 ανάπτυξης	 και	 την	 ανταποδοτικότητα	 των	
παρεμβάσεων.

Στην	Ηγουμενίτσα	πραγματοποιήθηκαν	ενημερώσεις	–	
διαβουλεύσεις	σχετικά	με	το	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020)	 και	 το	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020),	στις	οποίες	συμμετείχε	
ο	 Φορέας	 Διαχείρισης	 Στενών	 και	 Εκβολών	 Ποταμών	
Αχέροντα	και	Καλαμά	συμπληρωματικά	με	την	κατάθεση	
σχετικών	προτάσεων	στην	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	ΗΠΕΙΡΟΥ	Α.Ε.	
–	 Αναπτυξιακή	 Ανώνυμη	 Εταιρεία	 Ο.Τ.Α.	 με	 διακριτικό	
τίτλο	 «ΗΠΕΙΡΟΣ	 ΑΕ».	 Η	 πρώτη	 φάση	 διαβούλευσης	 –	
ενημέρωσης	 πραγματοποιήθηκε	 στην	 Περιφερειακή	
Ενότητα	 Θεσπρωτίας	 την	 Πέμπτη	 23	 Ιουνίου	 2016	 και	
η	δεύτερη	στην	αίθουσα	συνεδριάσεων	του	Δημοτικού	
Συμβουλίου	 Ηγουμενίτσας	 την	 Παρασκευή	 26	
Αυγούστου	2016		με	συμμετοχή	του	τοπικού	πληθυσμού	
και	 φορέων	 της	 περιοχής	 στο	 πλαίσιο	 κατάρτισης	 του	
Στρατηγικού	Σχεδιασμού	και	των	Δράσεων	του	Τοπικού	
Προγράμματος	CLLD	/	LEADER.

“Tοπική ανάπτυξη 
με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων”

Παρασκευή Σκαμνέλου, 
Γεωπόνος 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 
συμμετέχει σε  πλαίσιο συνεργασίας (Εταιρική Σχέση) για το σχεδιασμό 
Ολοκληρωμένης παρέμβασης για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα.
Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι ο  σχεδιασμός και στη συνέχεια η εφαρμογή 
ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος ολοκληρωμένης εδαφικής παρέμβασης 
στην περιοχή Δέλτα και Στενών Αχέροντα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 
Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν η ευρύτερη περιοχή των «στενών» 
και του «δέλτα» του Αχέροντα, περιλαμβανομένων του νεκρομαντείου και του 
Σουλίου.
Οι φορείς που συμμετέχουν στο παραπάνω σχήμα είναι  

 i. Δήμος Σουλίου

ii. Δήμος Πάργας

iii. Περιφέρεια Ηπείρου – αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού

iv. Αναπτυξιακές Εταιρίες περιοχής (HΠΕΙΡΟΣ, ΕΤΑΝΑΜ)

v. Φορέας διαχείρισης Καλαμά -  Αχέροντα

vi. Εφορίες αρχαιοτήτων Πρέβεζας και Θεσπρωτίας – Νεκρομαντείο (Υπ. 
Πολιτισμού)

Ως βασική κατεύθυνση προτείνεται η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 
στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και την ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της 
ενδιαφέροντος.

Ειδικότεροι στόχοι προτείνονται κατ’ αρχήν :

•	 ανάδειξη των μυθολογικών αναφορών που σχετίζονται με την περιοχή 
(νεκρομαντείο, πέρασμα στον Άδη κλπ) και η οργάνωση επισκέψεων

•	 ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της περιοχής (Σούλι, σκάλα Τζαβέλαινας 
κλπ)

•	 ανάδειξη των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
ΔΕΛΤΑ και ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

•	 οργάνωση δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται σε υψηλής στάθμης 
επισκέπτες

•	 οργάνωση διαδρομών που θα απευθύνονται σε επισκέπτες της παράκτιας 
ζώνης (Πάργα, Σύβοτα κλπ)

•	 δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων που απευθύνονται σε ΑμεΑ

•	 δημιουργία και καθιέρωση «δρώμενων» συσχετιζόμενων με την ιστορία και 
μυθολογία της περιοχής 

•	 παραγωγή τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την περιοχή 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης για το σχεδιασμό 
και την ωρίμανση προγράμματος 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Μαρία Μπέλλου, 
Διοικητικός ΠΕ
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Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά το 
διάστημα 2006-2008  συμμετείχε σε 2 προγράμματα INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 
(COLECOMAN και ECODO) μέσω των οποίων παρήχθησαν σημαντικά έργα για τις 
προστατευόμενες περιοχές των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. 

Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο ο Φορέας συμμετέχει ως εταίρος ήδη 
στις ακόλουθες τρεις προτάσεις: 

Α) Ο φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 
συμμετέχει ως εταίρος σε υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα Adriatic-Ionian 
Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 με τον τίτλο «Common 
information and managements ofcoastalwetlandsin Adriatic-Ionian Region»(-
CARE).

 Το έργο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει αποτελέσματα από  προηγούμενα 
προγράμματα και να ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα αποτελέσει 
βάση για μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Επίσης την παρακολούθηση του 
οικοσυστήματος  και την ενίσχυση και διατήρηση των παράκτιων υγροτόπων ως  
επίκεντρο των αποδημητικών ειδών και την αειφόρο χρήση της γης εστιάζοντας 
σε παράκτιους υγροτόπους. Την βελτίωση και  ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με 
τα μεταναστευτικά είδη: ψάρια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά.

Β)  Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει ως εταίρος σε σχήμα φορέων που θα    
σχηματίστηκε για την υποβολή της πρότασης με τίτλο«Protected Areas In-
novativeInte grated Management for Manand the Biosphere - PRO2INMAB» 
του Διακρατικού Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Balkan – Mediterranean 
2014 – 2020’ (BALKAN-MED) και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 
2: Περιβάλλον, με θεματικό στόχο 2.1: Βιοποικιλότητα: Προώθηση της 
οικολογικής συνδεσιμότητας και την ενσωμάτωσή της σε ένα διακρατικό 
οικοσύστημα.

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράμματα


