
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:   Απόφαση   Δημοτικού   Συμβουλίου   σχετικά   με   τα   ΔημοτικάΕΙΣΗΓΗΣΗ:   Απόφαση   Δημοτικού   Συμβουλίου   σχετικά   με   τα   Δημοτικά   
Ιχθυοτροφεία  ΛευκάδαςΙχθυοτροφεία  Λευκάδας

Οι Λιμνοθάλασσες του Στενού της Λευκάδας (Εικόνα 1), περιλαμβάνονται στο δίκτυοΟι Λιμνοθάλασσες του Στενού της Λευκάδας (Εικόνα 1), περιλαμβάνονται στο δίκτυο   
NATURA 2000NATURA 2000 με κωδικό  με κωδικό GR 2240001GR 2240001 ως  ως Τόπος Κοινοτικής ΣημασίαςΤόπος Κοινοτικής Σημασίας  (SCI)(SCI) και   και  Ζώνη ΕιδικήςΖώνη Ειδικής  
Προστασίας  για  την  Ορνιθοπανίδα  (SPA)Προστασίας  για  την  Ορνιθοπανίδα  (SPA) .  Σύμφωνα  με  Απόφαση  της  Επιτροπής  της.  Σύμφωνα  με  Απόφαση  της  Επιτροπής  της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φεβρουάριος 2008) η έκταση του  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φεβρουάριος 2008) η έκταση του  Τόπου Κοινοτικής ΣημασίαςΤόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (ΤΚΣ)  
και  της  και  της  Ζώνης  Ειδικής  ΠροστασίαςΖώνης  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  είναι  2.142,22   (ΖΕΠ)  είναι  2.142,22  hha.  Είναι  ένας  από  τουςa.  Είναι  ένας  από  τους  
σημαντικότερους Υγροτόπους των Ιονίων Νήσων και αξιόλογος για τη διατήρηση της άγριαςσημαντικότερους Υγροτόπους των Ιονίων Νήσων και αξιόλογος για τη διατήρηση της άγριας   
ζωής  καθώς,  βρίσκονται  στον κύριο διάδρομο της  μαζικής  μετανάστευσης  των πουλιώνζωής  καθώς,  βρίσκονται  στον κύριο διάδρομο της  μαζικής  μετανάστευσης  των πουλιών   
πάνω από τις ακτές του Ιονίου.πάνω από τις ακτές του Ιονίου.

Εικόνα Εικόνα 1:  :  Λ/θ Στενού Λευκάδας (Λ/θ Στενού Λευκάδας (Δορυφορική φωτογραφίαΔορυφορική φωτογραφία))

Η μεγάλης φυσικής ομορφιάς λεκάνη με τη λωρίδα λευκής αμμουδιάς μήκους 7 km. πουΗ μεγάλης φυσικής ομορφιάς λεκάνη με τη λωρίδα λευκής αμμουδιάς μήκους 7 km. που   
περιβάλλει  τη  λ/θ  Παλαιό  (Γύρα)  στο  βόρειο  σημείο  του  νησιού,  σε  συνδυασμό  με  ταπεριβάλλει  τη  λ/θ  Παλαιό  (Γύρα)  στο  βόρειο  σημείο  του  νησιού,  σε  συνδυασμό  με  τα   
‘‘‘‘ιβάρια’’ιβάρια’’ και τις παραδοσιακές καλαμωτές των, καθιστούν το τοπίο μοναδικό. Η πόλη της και τις παραδοσιακές καλαμωτές των, καθιστούν το τοπίο μοναδικό. Η πόλη της   
Λευκάδας στο βάθος με τη Μαρίνα και  το Ενετικό Κάστρο προσδίδουν μεγάλη αξία στοΛευκάδας στο βάθος με τη Μαρίνα και  το Ενετικό Κάστρο προσδίδουν μεγάλη αξία στο   
τοπίο, δίνοντας και την μορφή του αστικού, χωρίς όμως να το καθορίζουν αυστηρά.τοπίο, δίνοντας και την μορφή του αστικού, χωρίς όμως να το καθορίζουν αυστηρά.

Η Αλιευτική ΔιαχείρισηΗ Αλιευτική Διαχείριση



Η ΠαραγωγήΗ Παραγωγή

Ο  Δήμος  Λευκάδας  Ο  Δήμος  Λευκάδας  εκμετεκμεταλλεύεται  Ιχθυοκομικά  από  το  1985,  αλλεύεται  Ιχθυοκομικά  από  το  1985,  την  υδάτινη  αυτήτην  υδάτινη  αυτή  
έκτασηέκταση.  Η  εκμετάλλευση  αυτή  ασκείται  με  παραδοσιακό  τρόπο  (.  Η  εκμετάλλευση  αυτή  ασκείται  με  παραδοσιακό  τρόπο  (μετακινήσεις  πουμετακινήσεις  που   
πραγματοποιούν  οι  ιχθυοπληθυσμοί  από  τη  λιμνοθάλασσα  προς  τη  θάλασσα  και  μικρήςπραγματοποιούν  οι  ιχθυοπληθυσμοί  από  τη  λιμνοθάλασσα  προς  τη  θάλασσα  και  μικρής   
έντασης  αλιεία  με  δίχτυα  &  βολκούςέντασης  αλιεία  με  δίχτυα  &  βολκούς).  Στο  ).  Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  παρουσιάζεται  η  Αλιευτική Ι  παρουσιάζεται  η  Αλιευτική  
Παραγωγή των Ιχθυοτροφείων (Παραγωγή των Ιχθυοτροφείων (Ημερολογιακά Έτη 1989 – 1999 και Αλιευτικές Περίοδοι 1998 -Ημερολογιακά Έτη 1989 – 1999 και Αλιευτικές Περίοδοι 1998 -   
1999 έως 2015 - 20161999 έως 2015 - 2016) () (Πίνακας 1Πίνακας 1αα: Ιχθυοπαραγωγή λ/θ Στενού Λευκάδας 1989 - 1999 & Πίνακας: Ιχθυοπαραγωγή λ/θ Στενού Λευκάδας 1989 - 1999 & Πίνακας   
11ββ:  Διακύμανση  Παραγωγής  ανά  Ομάδα  &  Περίοδο:  Διακύμανση  Παραγωγής  ανά  Ομάδα  &  Περίοδο).  Την  ευθύνη  συγκέντρωσης  ).  Την  ευθύνη  συγκέντρωσης  τωντων  
Αλιευτικών  δεδομένων  έχει  το  Γραφείο  Αλιείας  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  ΤοπικήςΑλιευτικών  δεδομένων  έχει  το  Γραφείο  Αλιείας  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής   
Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Λευκάδας.  Το  σύνολο  των  στοιχείων  θεωρείταιΟικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Λευκάδας.  Το  σύνολο  των  στοιχείων  θεωρείται   
αξιόπιστο, η αναλυτική καταγραφή τους όμως αρχίζει  από την Αλιευτική Περίοδο 1998 -αξιόπιστο, η αναλυτική καταγραφή τους όμως αρχίζει  από την Αλιευτική Περίοδο 1998 -   
1999.1999.

Η  εξέταση  των  δεδομένων  της  αλιευτικής  παραγωγής,  περιγράφει  ιστορικά  τηΗ  εξέταση  των  δεδομένων  της  αλιευτικής  παραγωγής,  περιγράφει  ιστορικά  τη   
δυναμική της αλιευτικής τους ικανότητας και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων τηςδυναμική της αλιευτικής τους ικανότητας και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων της   
αλιευτικής τους εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα προσδιορίζει τις επιπτώσεις στην αλιεία τωναλιευτικής τους εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα προσδιορίζει τις επιπτώσεις στην αλιεία των   
περιβαλλοντικών διαταραχών που έχουν συμβεί στα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήματα, σεπεριβαλλοντικών διαταραχών που έχουν συμβεί στα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήματα, σε   
συνδυασμό με το γεγονός πως οι  συνδυασμό με το γεγονός πως οι  υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις Λιμνοθάλασσες Στενούυπάρχουσες εγκαταστάσεις στις Λιμνοθάλασσες Στενού  
Λευκάδας  όχι  μόνο δεν  εξασφαλίζουν την  παραγωγή  τους  αλλά  θέτουν σε  κίνδυνο τηνΛευκάδας  όχι  μόνο δεν  εξασφαλίζουν την  παραγωγή  τους  αλλά  θέτουν σε  κίνδυνο την   
παραγωγικότητά τους.παραγωγικότητά τους.

Από  την  ανάλυση  των  παραγωγικών  δεδομένων  προκύπτει  μια  δραματική  μείωση  τηςΑπό  την  ανάλυση  των  παραγωγικών  δεδομένων  προκύπτει  μια  δραματική  μείωση  της   
παραγωγής  που  παραγωγής  που  μπορεί  να  αποδοθεί  συνδυαστικά  στους  παρακάτω  λόγους.  Στονμπορεί  να  αποδοθεί  συνδυαστικά  στους  παρακάτω  λόγους.  Στον  
περιορισμό  της  εσόδευσης  γόνου  λόγω  αμμόγλωσσας,  στην  έλλειψη  ανοιγμάτωνπεριορισμό  της  εσόδευσης  γόνου  λόγω  αμμόγλωσσας,  στην  έλλειψη  ανοιγμάτων  
((εσοδευτικών  στομίωνεσοδευτικών  στομίων)  προς  τη  θάλασσα,  στον  περιορισμό  -  έλλειψη  ιχθυοαποθεμάτων)  προς  τη  θάλασσα,  στον  περιορισμό  -  έλλειψη  ιχθυοαποθεμάτων  
στην ανοιχτή θάλασσα, στη μείωση των εισερχόμενων γλυκών νερών, στη σταδιακή μείωσηστην ανοιχτή θάλασσα, στη μείωση των εισερχόμενων γλυκών νερών, στη σταδιακή μείωση   
του προσωπικού (του προσωπικού (4 Εργάτες – Μέσος Όρος Ηλικίας 50 έτη,4 Εργάτες – Μέσος Όρος Ηλικίας 50 έτη,   άρα και στην πτώση της αλιευτικήςάρα και στην πτώση της αλιευτικής   
προσπάθειαςπροσπάθειας), την έντονα αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη λαθραλιεία (), την έντονα αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη λαθραλιεία (συνέπεια της αδυναμίαςσυνέπεια της αδυναμίας   
φύλαξης  λόγω  έλλειψης  προσωπικούφύλαξης  λόγω  έλλειψης  προσωπικού),  στην  ‘‘αναγκαστική’’  αλίευση  των  λεγόμενων),  στην  ‘‘αναγκαστική’’  αλίευση  των  λεγόμενων  
‘‘υπομεγέθη’’  αλιευμάτων  (‘‘υπομεγέθη’’  αλιευμάτων  (απουσία  χώρου  -ων  διαχείμασηςαπουσία  χώρου  -ων  διαχείμασης),  τ),  τη  διάβρωση  τωνη  διάβρωση  των  
λουρονησίδωνλουρονησίδων, και εν τέλη στην συνολική κατάρρευση των υποδομών (, και εν τέλη στην συνολική κατάρρευση των υποδομών (λόγω παλαιότηταςλόγω παλαιότητας   
και αδυναμίας - αδιαφορίας αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού τους, από τους υπεύθυνουςκαι αδυναμίας - αδιαφορίας αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού τους, από τους υπεύθυνους   
κάθε φορά διαχειριστές των Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδαςκάθε φορά διαχειριστές των Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας).).

Τα Οικονομικά ΑποτελέσματαΤα Οικονομικά Αποτελέσματα

Η  εικόνα  της  παραγωγικής  κατάρρευσης  απεικονίζεται  και  στα  ΟικονομικάΗ  εικόνα  της  παραγωγικής  κατάρρευσης  απεικονίζεται  και  στα  Οικονομικά  
Αποτελέσματα.  Στο  Αποτελέσματα.  Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι ( (Πίνακα  Πίνακα  22αα:  Οικονομικά  Αποτελέσματα  Αλιευτικής:  Οικονομικά  Αποτελέσματα  Αλιευτικής   
Διαχείρισης Λ/θ Στενού Λευκάδας,  Διαχείρισης Λ/θ Στενού Λευκάδας,  Πίνακας 2Πίνακας 2ββ: Παραγωγή - Αξία - Τιμή Πώλησης - Στρεμματική: Παραγωγή - Αξία - Τιμή Πώλησης - Στρεμματική   
Απόδοση, & Απόδοση, & Πίνακας 2Πίνακας 2γγ: Παραγωγή & Εμπορία Αβγοτάραχου: Παραγωγή & Εμπορία Αβγοτάραχου), παρουσιάζονται τα Οικονομικά), παρουσιάζονται τα Οικονομικά  
Αποτελέσματα της Αλιευτικής Διαχείρισης, όπως αυτά έχουν επεξεργασθεί από το ΓραφείοΑποτελέσματα της Αλιευτικής Διαχείρισης, όπως αυτά έχουν επεξεργασθεί από το Γραφείο   
Αλιείας του Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας καιΑυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας και   
αφορά περίοδο 27 ετών.αφορά περίοδο 27 ετών.



Μια προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα, πωςΜια προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα, πως   
αν  μέρος  των  εσόδων  κατά  τις  περιόδους  όπου  η  διαχείριση  των  Λιμνοθαλασσών  είχεαν  μέρος  των  εσόδων  κατά  τις  περιόδους  όπου  η  διαχείριση  των  Λιμνοθαλασσών  είχε   
θετικά αποτελέσματα, επέστρεφε με τη μορφή παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό τωνθετικά αποτελέσματα, επέστρεφε με τη μορφή παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό των   
Υποδομών και όχι μόνο, η συνολική εικόνα της παραγωγής θα ήταν διαφορετική με ότι αυτόΥποδομών και όχι μόνο, η συνολική εικόνα της παραγωγής θα ήταν διαφορετική με ότι αυτό   
συνεπάγεται και στα οικονομικά αποτελέσματα.συνεπάγεται και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Οι ΑποφάσειςΟι Αποφάσεις

Στη  διάρκεια  των  ετών  που  προηγήθηκαν  και  παρά  το  γεγονός  πως  η  αρμόδιαΣτη  διάρκεια  των  ετών  που  προηγήθηκαν  και  παρά  το  γεγονός  πως  η  αρμόδια   
Υπηρεσία του Δήμου (Υπηρεσία του Δήμου (τα τελευταία 15 χρόνιατα τελευταία 15 χρόνια), με συνεχείς Παρεμβάσεις αλλά και Εισηγήσεις), με συνεχείς Παρεμβάσεις αλλά και Εισηγήσεις   
στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφενός  υπογράμμιζε  την  κρισιμότητα  της  κατάστασης  σεστο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφενός  υπογράμμιζε  την  κρισιμότητα  της  κατάστασης  σε   
Περιβαλλοντικό, Παραγωγικό και Οικονομικό επίπεδο, αφετέρου κατέθετε ολοκληρωμένεςΠεριβαλλοντικό, Παραγωγικό και Οικονομικό επίπεδο, αφετέρου κατέθετε ολοκληρωμένες   
προτάσεις  Αλιευτικής  Διαχείρισης  (Ανάδειξη,  Προστασία,  Παραγωγική  Αξιοποίηση),προτάσεις  Αλιευτικής  Διαχείρισης  (Ανάδειξη,  Προστασία,  Παραγωγική  Αξιοποίηση),   
εντούτοις  δεν  έγινε  δυνατή η  υιοθέτηση  εντούτοις  δεν  έγινε  δυνατή η  υιοθέτηση  Ολοκληρωμένου  Διαχειριστικού  ΣχεδίουΟλοκληρωμένου  Διαχειριστικού  Σχεδίου  για  τις για  τις  
Λιμνοθάλασσες.  Το  γεγονός  αυτό  εντοπίζεται  στη  διάσταση  απόψεων  σχετικά  με  τοΛιμνοθάλασσες.  Το  γεγονός  αυτό  εντοπίζεται  στη  διάσταση  απόψεων  σχετικά  με  το   
ποσοστό ιδιοκτησίας των τότε Δήμων και Κοινοτήτων (περίοδος  ποσοστό ιδιοκτησίας των τότε Δήμων και Κοινοτήτων (περίοδος  μέχρι το 2003μέχρι το 2003), κάτι που), κάτι που  
αργότερα ‘‘αντικαταστάθηκε’’  από πλήρη αδιαφορία και έλλειψη αποφασιστικότητας γιααργότερα ‘‘αντικαταστάθηκε’’  από πλήρη αδιαφορία και έλλειψη αποφασιστικότητας για   
λήψη αποφάσεων (περίοδος μέχρι το 2014).λήψη αποφάσεων (περίοδος μέχρι το 2014).

Επιπλέον  σε  όλη  αυτή  την  περίοδο  ολοκληρώθηκαν  οι  παρακάτω  Μελέτες,  ΤεχνικέςΕπιπλέον  σε  όλη  αυτή  την  περίοδο  ολοκληρώθηκαν  οι  παρακάτω  Μελέτες,  Τεχνικές   
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(επικαιροποίηση 2013)(επικαιροποίηση 2013)

 Παπαδόπουλος  Α.  (2001).  Παπαδόπουλος  Α.  (2001).  Τεχνική  Έκθεση  -  Αίτηση  Αναγνώρισης:  ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟΤεχνική  Έκθεση  -  Αίτηση  Αναγνώρισης:  ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ   
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Προστατευόμενη Ονομασία ΠροέλευσηςΛΕΥΚΑΔΑΣ, Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

 Παπαδόπουλος  Α.  (2001).  Παπαδόπουλος  Α.  (2001).  Εξοπλισμός  Εγκατάστασης  Παραγωγής  ΑυγοτάραχουΕξοπλισμός  Εγκατάστασης  Παραγωγής  Αυγοτάραχου   
Λευκάδας στα Ιχθυοτροφεία Λιμνοθαλασσών Στενού ΛευκάδαςΛευκάδας στα Ιχθυοτροφεία Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας

 Παπαδόπουλος Α. (2009). Παπαδόπουλος Α. (2009). Υδροβιότοπος Λευκάδας. Παρόν & ΜέλλονΥδροβιότοπος Λευκάδας. Παρόν & Μέλλον



 Παπαδόπουλος  Α.  (2009).  Παπαδόπουλος  Α.  (2009).  Μεταβολές  στη  Δομή  της  Αλιευτικής  Παραγωγής  τωνΜεταβολές  στη  Δομή  της  Αλιευτικής  Παραγωγής  των   
Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας και δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικής τουςΛιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας και δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικής τους   
ικανότηταςικανότητας

 Παπαδόπουλος Α. (2009).  Παπαδόπουλος Α. (2009).  Προσέγγιση μιας Εναλλακτικής Αλιευτικής Διαχείρισης τηςΠροσέγγιση μιας Εναλλακτικής Αλιευτικής Διαχείρισης της   
Λιμνοθάλασσας ΠαλαιόΛιμνοθάλασσας Παλαιό

 Τσιλιγιάννης Χ. (2011).  Τσιλιγιάννης Χ. (2011).  Μελέτη Ανάδειξης Προστατευόμενων Περιοχών "Μελέτη Ανάδειξης Προστατευόμενων Περιοχών "NATURANATURA" του" του   
Νομού  Λευκάδας.  Σύνδεσμος  Καθαριότητας  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  ΝομούΝομού  Λευκάδας.  Σύνδεσμος  Καθαριότητας  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νομού   
ΛευκάδαςΛευκάδας

 Παπαδόπουλος Α. (2014). Παπαδόπουλος Α. (2014). Αλιευτική Διαχείριση των Λιμνοθαλασσών Στενού ΛευκάδαςΑλιευτική Διαχείριση των Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας

 Zulias T., Papadopulos A. (2015).Zulias T., Papadopulos A. (2015).  Ecological indicators based on fisheries landing time Ecological indicators based on fisheries landing time   
series data: An application to two coastal lagoons in Lefkada Island (E Mediterranean,series data: An application to two coastal lagoons in Lefkada Island (E Mediterranean,   
Greece).  Greece).  (7(7oo  EuroEuro  laglag  EuropeanEuropean  CoastalCoastal   LagoonsLagoons  SymposiumSymposium ,  ,  MurciaMurcia   SpainSpain 01-01-
04.03.04.03. 2016)2016)

Στη  βάση όλης  αυτής  της  εμπειρίας  που  αποκτήθηκε,  πρέπει  η  κατάσταση  που  σήμεραΣτη  βάση όλης  αυτής  της  εμπειρίας  που  αποκτήθηκε,  πρέπει  η  κατάσταση  που  σήμερα   
επικρατεί να μετατραπεί από εμπόδιο σε μοχλό ανάπτυξης και προστασίας. επικρατεί να μετατραπεί από εμπόδιο σε μοχλό ανάπτυξης και προστασίας. Η Ανάπτυξη καιΗ Ανάπτυξη και  
Λειτουργία  ενός  Ιχθυοτροφικού  –  Οικοτουριστικού  Πάρκου  στις  Λιμνοθάλασσες  τηςΛειτουργία  ενός  Ιχθυοτροφικού  –  Οικοτουριστικού  Πάρκου  στις  Λιμνοθάλασσες  της   
Λευκάδας, σ’ έναν Υγρότοπο που θα ‘‘τονίζει’’ την περιβαλλοντική του εικόνα, προβάλλειΛευκάδας, σ’ έναν Υγρότοπο που θα ‘‘τονίζει’’ την περιβαλλοντική του εικόνα, προβάλλει   
αναγκαίααναγκαία.  .  Η  περιοχή  αποτελεί  έναν  Η  περιοχή  αποτελεί  έναν  Φυσικό  Πολιτισμικό  ΠόροΦυσικό  Πολιτισμικό  Πόρο  που  ‘‘επιβάλλεται’’  να που  ‘‘επιβάλλεται’’  να  
αναδειχθεί και ‘‘επιλέγεται’’ να λειτουργήσει ως πιλότος, αναδειχθεί και ‘‘επιλέγεται’’ να λειτουργήσει ως πιλότος, μιας συνδυασμένης και ισόρροπηςμιας συνδυασμένης και ισόρροπης  
παραγωγικής  και  επιχειρηματικής  δραστηριότητας και  διαχείρισης  του περιβάλλοντοςπαραγωγικής  και  επιχειρηματικής  δραστηριότητας και  διαχείρισης  του περιβάλλοντος.  .  ΗΗ  
εφαρμογή δηλαδή ενός περισσότερο αποδοτικού μοντέλου διαχείρισης, εναρμονισμένου μεεφαρμογή δηλαδή ενός περισσότερο αποδοτικού μοντέλου διαχείρισης, εναρμονισμένου με  
το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες του διαχειριστή του (ενιαίος πλέον Δήμος Λευκάδας).το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες του διαχειριστή του (ενιαίος πλέον Δήμος Λευκάδας).

Για τους λόγους αυτούς, με την έναρξη της νέας Δημοτικής Περιόδου (ΣεπτέμβριοςΓια τους λόγους αυτούς, με την έναρξη της νέας Δημοτικής Περιόδου (Σεπτέμβριος   
2014) κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώξαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο2014) κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώξαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο   
Ιωαννίνων (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών), η οποία κατέληξε (ΟκτώβριοςΙωαννίνων (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών), η οποία κατέληξε (Οκτώβριος   
2015) στην κατάθεση  2015) στην κατάθεση  Σχεδίου ΠροτάσεωνΣχεδίου Προτάσεων  ( (Ήπιες, Φιλικές προς το Περιβάλλον ΠαρεμβάσειςΉπιες, Φιλικές προς το Περιβάλλον Παρεμβάσεις   
στη Λιμνοθάλασσα Παλαιό με στόχο τη βελτίωση της Αλιευτικής Παραγωγής και την Οικο-στη Λιμνοθάλασσα Παλαιό με στόχο τη βελτίωση της Αλιευτικής Παραγωγής και την Οικο-
Τουριστική Ανάδειξή τηςΤουριστική Ανάδειξή της). ). Στη βάση των προτάσεων αυτών οι Υπηρεσίες του Δήμου (ΤεχνικήΣτη βάση των προτάσεων αυτών οι Υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική  
Υπηρεσία  &  Γραφείο  Αλιείας)  ανέλαβαν  και  ολοκλήρωσαν  πρόσφατα  τη  σύνταξη  τηςΥπηρεσία  &  Γραφείο  Αλιείας)  ανέλαβαν  και  ολοκλήρωσαν  πρόσφατα  τη  σύνταξη  της   
Διακήρυξης της "Διακήρυξης της "Μελέτης Διαχείρισης και Αποκατάστασης της Λιμνοθάλασσας Παλαιού καιΜελέτης Διαχείρισης και Αποκατάστασης της Λιμνοθάλασσας Παλαιού και   
της  Ιχθυοπαραγωγής  τηςτης  Ιχθυοπαραγωγής  της".  ".  Τα  προβλεπόμενα  έργα  και  μια  περιγραφή  γι'  αυτάΤα  προβλεπόμενα  έργα  και  μια  περιγραφή  γι'  αυτά  
παρουσιάζεται  στο  παρουσιάζεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ.  Ε.  Επίσης  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μετά  τηνπίσης  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μετά  την  
"κατάρρευση"  του  κρηπιδώματος  στη  ΝΔ  πλευρά  της  Λιμνοθάλασσας  Αυλαίων,  από  το"κατάρρευση"  του  κρηπιδώματος  στη  ΝΔ  πλευρά  της  Λιμνοθάλασσας  Αυλαίων,  από  το  
σεισμό της 17σεισμό της 17ηςης Νοεμβρίου 2015, έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη του Έργου   Νοεμβρίου 2015, έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη του Έργου  "Αποκατάσταση"Αποκατάσταση  
Κρηπιδωμάτων  Ιχθυοτροφείου  Αυλαίμων"Κρηπιδωμάτων  Ιχθυοτροφείου  Αυλαίμων"  προϋπολογισμού  210.000,00  και  πρόκειται προϋπολογισμού  210.000,00  και  πρόκειται  
σύντομα να δημοπρατηθεί.σύντομα να δημοπρατηθεί.

Παράλληλα προχωρήσαμε στην μερική αποκατάσταση (εκσκαφή) του χειμαδιού (λεκάνηΠαράλληλα προχωρήσαμε στην μερική αποκατάσταση (εκσκαφή) του χειμαδιού (λεκάνη  
διαχείμασης)  στη  Λιμνοθάλασσα  Παλαιό.  Η  ολοκλήρωση  του  έργου  αυτού  απαιτεί  τηνδιαχείμασης)  στη  Λιμνοθάλασσα  Παλαιό.  Η  ολοκλήρωση  του  έργου  αυτού  απαιτεί  την   



υπόλοιπη εκσκαφή και το σκέπασμα της λεκάνης με δίκτυ για την προστασία της από ταυπόλοιπη εκσκαφή και το σκέπασμα της λεκάνης με δίκτυ για την προστασία της από τα  
ψαροφάγα πουλιά.ψαροφάγα πουλιά.

Θεωρείται, με βάση τα ανωτέρω, ότι η κατάσταση στα ιχθυοτροφεία, δεδομένης τηςΘεωρείται, με βάση τα ανωτέρω, ότι η κατάσταση στα ιχθυοτροφεία, δεδομένης της   
οικονομικής αδυναμίας του Δήμου λόγω κρίσης, είναι δύσκολο να αναστραφεί. Επί πλέον ταοικονομικής αδυναμίας του Δήμου λόγω κρίσης, είναι δύσκολο να αναστραφεί. Επί πλέον τα   
ιχθυοτροφεία, παρά τις προσπάθειες, παραμένουν ελλειμματικά προσθέτοντας σημαντικάιχθυοτροφεία, παρά τις προσπάθειες, παραμένουν ελλειμματικά προσθέτοντας σημαντικά  
οικονομικά βάρη στο Δήμο.οικονομικά βάρη στο Δήμο.

Η  Δημοτική  Αρχή  εστιάζει  τις  προσπάθειες  της  στο  μικρό  ιχθυοτροφείο  (Παλαιό)Η  Δημοτική  Αρχή  εστιάζει  τις  προσπάθειες  της  στο  μικρό  ιχθυοτροφείο  (Παλαιό)   
προσπαθώντας να το αναπτύξει ως προσπαθώντας να το αναπτύξει ως Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό ΠάρκοΙχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο. Θεωρεί ότι με. Θεωρεί ότι με  
τέσσερις  μόνο  εργαζόμενους  (τέσσερις  μόνο  εργαζόμενους  (οι  οποίοι  σύντομα  θα  μειωθούν  λόγω  επικείμενηςοι  οποίοι  σύντομα  θα  μειωθούν  λόγω  επικείμενης   
συνταξιοδότησης  του  ενόςσυνταξιοδότησης  του  ενός)  είναι  εφικτό  μέσα  από  κάποιες  παρεμβάσεις  να  το  ελέγξει)  είναι  εφικτό  μέσα  από  κάποιες  παρεμβάσεις  να  το  ελέγξει   
ικανοποιητικά.ικανοποιητικά.

Το Ιχθυοτροφείο του Αβλέμονα λόγω της κατάστασης στην οποία έχει  περιέλθει και τηςΤο Ιχθυοτροφείο του Αβλέμονα λόγω της κατάστασης στην οποία έχει  περιέλθει και της   
έκτασης του, είναι δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθεί και η Ιχθυοπαραγωγή μειώνεται χρόνοέκτασης του, είναι δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθεί και η Ιχθυοπαραγωγή μειώνεται χρόνο   
με το χρόνο.με το χρόνο.

Ύστερα από τα παραπάνω       Ύστερα από τα παραπάνω       

                                                                                                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

1. ΤηΤη μετατροπή της  μετατροπή της ΛιμνοθάλασσαςΛιμνοθάλασσας  ΠαλαιόΠαλαιό σε  σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό ΠάρκοΙχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο ..  
Έτσι  επιχειρείται  η  πολλαπλή  και  παράλληλα  ήπια  αξιοποίηση  του  ΔημοτικούΈτσι  επιχειρείται  η  πολλαπλή  και  παράλληλα  ήπια  αξιοποίηση  του  Δημοτικού  
ιχθυοτροφείου που περιλαμβάνει:ιχθυοτροφείου που περιλαμβάνει:

 την αξιοποίησή του για αλιευτικούς παραγωγικούς σκοπούς, με παραδοσιακή υποδομήτην αξιοποίησή του για αλιευτικούς παραγωγικούς σκοπούς, με παραδοσιακή υποδομή   
και μέσα (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ιχθυοφραγμοί, κ.λ.π.)και μέσα (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ιχθυοφραγμοί, κ.λ.π.)

 τη σύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντοςτη σύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος   
και της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση με το ιχθυοτροφείοκαι της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση με το ιχθυοτροφείο

 τη λειτουργία του χώρου, ως υποδοχέα περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης καιτη λειτουργία του χώρου, ως υποδοχέα περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης και   
ως υποδομή ελεγχόμενης οικοτουριστικής αναψυχήςως υποδομή ελεγχόμενης οικοτουριστικής αναψυχής

 την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων φυσικού εργαστηρίουτην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων φυσικού εργαστηρίου   
και  εφαρμοσμένης  βιολογίας,  χώρου  επίδειξης  καινοτομιών  Ανανεώσιμων  Πηγώνκαι  εφαρμοσμένης  βιολογίας,  χώρου  επίδειξης  καινοτομιών  Ανανεώσιμων  Πηγών   
Ενέργειας  και  αειφορικής  διαχείρισης  σύγχρονων περιβαλλοντικών  προβλημάτων  καιΕνέργειας  και  αειφορικής  διαχείρισης  σύγχρονων περιβαλλοντικών  προβλημάτων  και   
χώρου  άσκησης  πρακτικής  φοιτητών,  σε  συνεργασία  με  ακαδημαϊκά  ιδρύματα  καιχώρου  άσκησης  πρακτικής  φοιτητών,  σε  συνεργασία  με  ακαδημαϊκά  ιδρύματα  και   
ερευνητικούς φορείςερευνητικούς φορείς

2. Τη Μίσθωση της  Τη Μίσθωση της  ΛιμνοθάλασσαςΛιμνοθάλασσας  ΑυλαίμωνΑυλαίμων με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση,  
για χρονική διάρκεια 12 ετών με δυνατότητα παράτασης για 3 ακόμα έτηγια χρονική διάρκεια 12 ετών με δυνατότητα παράτασης για 3 ακόμα έτη . . ΠΠροϋποθέσεις καιροϋποθέσεις και  
όρουςόρους θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. λαμβάνοντας υπόψη θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. λαμβάνοντας υπόψη τις τις  
διατάξεις του  διατάξεις του  Π.Δ. 270/ΦΕΚ 77-Α/30.03.1981 «Π.Δ. 270/ΦΕΚ 77-Α/30.03.1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, τις διαδικασίεςΠερί καθορισμού των οργάνων, τις διαδικασίες   
και  των  όρων  δημοπρασιών  δι΄  εκποίησιν,  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  Δήμων  καικαι  των  όρων  δημοπρασιών  δι΄  εκποίησιν,  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  Δήμων  και   
ΚοινοτήτωνΚοινοτήτων»» και  του  Ν.Δ.  420/ΦΕΚ  27-Α/31.01.1970   και  του  Ν.Δ.  420/ΦΕΚ  27-Α/31.01.1970  ««Αλιευτικός  ΚώδικαςΑλιευτικός  Κώδικας»»,  όπως  έχουν,  όπως  έχουν  
τροποποιηθεί και ισχύουν.τροποποιηθεί και ισχύουν.



Ο ΕισηγητήςΟ Εισηγητής
Νικητάκης ΜάρκοςΝικητάκης Μάρκος

ΑντιδήμαρχοςΑντιδήμαρχος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

Πίνακας 1Πίνακας 1αα: Ιχθυοπαραγωγή λ/θ Στενού Λευκάδας 1989 – 1999: Ιχθυοπαραγωγή λ/θ Στενού Λευκάδας 1989 – 1999(*)(*)

ΕΙΔΟΣ
Λ/θ Στενού Λευκάδας

1989 
tn

1990 
tn

1991 
tn

1992 
tn

1993 
tn

1994 
tn

1995 
tn

1996 
tn

1997 
tn

1998 
tn

1999 
tn

Κεφαλοειδή 23,26 24,09 18,96 15,60 24,32 18,74 9,01 11,50 9,74 10,73 11,94
Τσιπούρα 8,72 3,27 7,14 3,88 2,48 4,16 4,45 2,14 0,66 3,58 6,75
Λαβράκι 1,40 1,95 1,62 1,05 1,53 0,73 0,58 0,31 0,19 0,15 1,59
Χέλι 1,99 10,00 0,03 4,43 8,57 7,77 1,60 4,84 6,51 2,53 3,69
Άλλα 1,78 2,95 2,63 1,62 1,59 1,01 1,11 0,79 0,58 1,14 2,04
ΣΥΝΟΛΟ 37,14 42,26 30,38 26,58 38,49 32,42 16,75 19,58 17,68 18,13 26,01

Πίνακας 1Πίνακας 1ββ: Διακύμανση Παραγωγής ανά Ομάδα & Περίοδο: Διακύμανση Παραγωγής ανά Ομάδα & Περίοδο(*)(*)

Οικογένεια

Περίοδος 98-99 Περίοδος 99-00 Περίοδος 00-01 Περίοδος 01-02 Περίοδος 02-03 Περίοδος 03-04 Περίοδος 09-10

Παραγ. Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Π
α
ρ
α
γ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
. Παραγ Ποσοσ Παραγ Ποσο

σ
Παραγ

.
Ποσοσ

.
Παρα

γ
Ποσο

σ
Παρα

γ
Ποσο

σ
Παρα

γ Ποσοσ

tn % tn % tn % t
n % tn % tn % tn % tn % tn % tn % tn % tn %

Κεφαλοειδή 11,56 55,85 13,02 46,97 17,83 47,56

1
8
,
6
9

50,46 8,96 31,23 9,96 38,97 7,48 38,42 6,99 48,11 7,27 56,89 7,18 47,33 4,39 39,51 3,58 33,24

Τσιπούρα 3,59 17,34 6,89 24,86 12,76 34,04

1
1
,
7
1

31,61 13,14 45,8 8,39 32,82 6,94 35,64 3,15 21,68 2,87 22,46 3,03 19,97 3,39 30,51 4,16 38,63

Λαβράκι 0,1 0,48 1,76 6,35 1,02 2,72

2
,
4
3

6,56 1,71 5,96 1,81 7,08 1,59 8,17 1,26 8,67 0,68 5,32 1,02 6,72 0,46 4,14 0,51 4,74

Χέλι 4,01 19,37 4,2 15,15 2,41 6,43

2
,
1
4

5,78 2,14 7,46 3,82 14,95 2,14 10,99 2,11 14,52 1,31 10,25 3,10 20,44 2,34 21,06 1,72 15,97

Άλλα 1,44 6,96 1,85 6,67 3,47 9,26 2
,
0

5,59 2,74 9,55 1,58 6,18 1,32 6,78 1,02 7,02 0,65 5,09 0,84 5,54 0,53 4,77 0,80 7,42



7

20,7 100 27,72 100 37,49 100

3
7
,
0
4

100 28,69 100 25,56 100 19,47 100 14,53 100 12,78 100 15,17 100 11,11 100 10,77 100

Οικογένεια

Περίοδος 10-11 Περίοδος 11-12 Περίοδος 12-13 Περίοδος 13-14 Περίοδος 14-15 Περίοδος 15-16

Παραγ Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Π
α
ρ
α
γ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Παραγ
.

Ποσοσ
.

Οικογένεια

Παραγ
.

Ποσοσ
.

tn % tn % tn % t
n % tn % tn % tn %

Κεφαλοειδή 3,18 30,19 7,16 53,83 6,81 63,23

3
,
1
4

40,10 2,74 46,76 1,56 49,48 Κεφαλοειδή 7,86 45,28

Τσιπούρα 3,51 33,36 3,69 27,74 2,79 25,91

2
,
5
4

32,44 1,40 23,89 1,11 35,42 Τσιπούρα 5,28 30,42

Λαβράκι 0,89 8,44 0,36 2,71 0,12 1,11

0
,
5
8

7,41 0,29 4,95 0,17 5,26 Λαβράκι 0,93 5,36

Χέλι 1,82 17,27 1,27 9,55 0,43 3,99

0
,
6
6

8,43 0,24 4,10 0,07 2,07 Χέλι 2,00 11,50

Άλλα 1,13 10,74 0,82 6,17 0,62 5,76

0
,
9
1

11,62 1,19 20,31 0,24 7,77 Άλλα 1,29 7,43

10,53 100 13,30 100 10,77 100

7
,
8
3

100 5,86 100 3,14 100 17,36 100



Πίνακας 2Πίνακας 2αα: : Οικονομικά Αποτελέσματα Αλιευτικής Διαχείρισης Λ/θ Στενού ΛευκάδαςΟικονομικά Αποτελέσματα Αλιευτικής Διαχείρισης Λ/θ Στενού Λευκάδας(*)(*)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

(€) ΕΞ + ΚΑΤ (€) ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ  
(€)

ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ  
(€)

ΥΠΟΛΟΙΠ
Α 

Α Β Γ Β+Γ=Δ Α-Β=Ε Α-Δ=Ζ (€) Η
1/6/1985 - 31/3/1986 31.238,67 13.146,61  13.146,61 18.092,07 18.092,07 18.092,07
1/4/1986 - 31/3/1987 65.041,26 30.488,65 29.220,57 59.709,22 34.552,61 5.332,04 52.644,68
1/4/1987 - 31/3/1988 62.396,96 37.544,21 19.369,04 56.913,24 24.852,75 5.483,72 77.497,43

1/4/1988 - 31/3/1989 139.121,10 39.262,32 55.759,35 95.021,67 99.858,79 44.099,43 177.356,2
2

1/4/1989 - 31/3/1990 120.881,46 41.545,49 88.041,09 129.586,57 79.335,98 -8.705,11 256.692,2
0

1/4/1990 - 31/3/1991 104.635,13 40.230,42 49.889,95 90.120,37 64.404,71 14.514,76 321.096,9
0

1/4/1991 - 31/3/1992 110.074,83 47.334,84 108.584,01 155.918,85 62.739,99 -45.844,01 383.836,9
0

1/4/1992 - 31/3/1993 103.568,11 37.174,27 64.563,46 101.737,73 66.393,83 1.830,37 450.230,7
3

1/4/1993 - 31/3/1994 107.258,11 75.968,18 44.020,54 119.988,72 31.289,93 -12.730,61 481.520,6
6

1/4/1994 - 31/3/1995 144.185,18 64.624,06 76.302,27 140.926,33 79.561,12 3.258,85 561.081,7
9

1/4/1995 - 31/3/1996 118.782,10 62.250,75 52.824,65 115.075,40 56.531,35 3.706,69 617.613,13

1/4/1996 - 31/3/1997 106.995,45 52.024,61  52.024,61 54.970,84 54.970,84 672.583,9
8

1/4/1997 - 31/3/1998 88.939,10 64.828,10 49.889,95 114.718,05 24.111,00 -25.778,95 696.694,
98

1/4/1998 - 31/3/1999 123.089,33 65.122,04  65.122,04 57.967,29 57.967,29 754.662,2
7

1/4/1999 - 31/3/2000 149.484,60 96.320,17 70.432,87 166.753,04 53.164,43 -17.268,43 807.826,7
0

1/4/2000 - 31/3/2001 187.203,53 130.173,12 38.151,14 168.324,26 57.030,41 18.879,27 864.857,1
1

1/4/2001 - 31/3/2002 204.575,25 143.376,68 55.759,35 199.136,03 61.198,57 5.439,22 926.055,6
8

1/4/2002 - 31/3/2003 148.910,50 156.764,28 57.000,00 213.764,28 -7.853,78 -64.853,78 918.201,9
0

1/4/2003 - 31/3/2004 151.911,19 161.154,55  161.154,55 -9.243,36 -9.243,36 908.958,
54

1/4/2004 - 31/3/2005 135.028,45 140.912,40  140.912,40 -5.883,95 -5.883,95 903.074,5
9

1/4/2005 -  
28/2/2006 116.911,50 121.010,91  121.010,91 -4.099,41 -4.099,41 898.975,1

8

1/4/2006 - 31/3/2007 103.296,49 135.250,21  135.250,21 -31.953,72 -31.953,72 867.021,4
6

1/4/2007 - 31/3/2008 111.420,53 132.475,50  132.475,50 -21.054,97 -21.054,97 845.966,
49

1/4/2008 - 31/3/2009 81.170,97 145.497,15  145.497,15 -64.326,18 -64.326,18 781.640,3
1

1/4/2009 - 31/3/2010 79.220,49 193.440,24  193.440,24 -114.219,75 -114.219,75 667.420,5
6

1/4/2010 - 31/3/2011 90.204,47 136.682,54  136.682,54 -46.478,07 -46.478,07 620.942,4
9

1/4/2011 - 31/3/2012 93.611,69 159.013,99  159.013,99 -65.402,30 -65.402,30 555.540,1
9

1/4/2012 - 31/3/2013 82.979,54 131.695,64  131.695,64 -48.716,10 -48.716,10 506.824,0
9

1/4/2013 - 31/3/2014 51.418,79 117.954,05  117.954,05 -66.535,26 -66.535,26 440.288,
83

1/4/2014 - 31/3/2015 42.666,79 96.888,16  96.888,16 -54.221,37 -54.221,37 386.067,4
6

1/4/2015 - 31/3/2016 24.772,00 91.316,22  91.316,22 -66.544,22 -66.544,22 319.523,2
4

ΣΥΝΟΛΑ 3.280.993,5
9

2.961.470,3
5 859.808,25 3.821.278,6

0 319.523,24 -540.285,00

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 105.838,50 95.531,30 10.307,20



•ΥΠΟΛΟΙΠΑ = Η+Α-Β•ΥΠΟΛΟΙΠΑ = Η+Α-Β



Πίνακας 2Πίνακας 2ββ: Παραγωγή - Αξία - Τιμή Πώλησης - Στρεμματική Απόδοση: Παραγωγή - Αξία - Τιμή Πώλησης - Στρεμματική Απόδοση (*)(*)

Περίοδος 98-99
99-
00 00-01 01-02 02-03

03-
04 04-05

05-
06 06-07

07-
08

08-
09 09-10 10-11 11-12

12-
13 13-14

14-
15 15-16

tn 20,71 27,71 37,48
37,0

5 28,7 25,56 19,5 14,5 12,7 15,2 11,1 10,8 10,5 13,3 10,8 7,83 5,9 3,14

xιλ. € 116,2 137,6 167 171,7 128,2 130,6 116,6 95 77,4 108,7 70,1 70,8
76,

4 75 58,4 38,9 28,1 16,2

€/kgr 5,61 4,97 4,46 4,63 4,47 5,11 5,98 6,55 6,06 7,17 6,31 6,56 7,26 5,64 5,75 4,97 4,80 5,16

kgr/στρ* 2,6 3,5 4,7 4,6 3,6 3,2 2,4 1,8 1,6 1,9 1,4 1,4 1,3 1,7 1,4 1,0 0,7 0,4



Πίνακας 2Πίνακας 2γγ: Παραγωγή & Εμπορία Αβγοτάραχου: Παραγωγή & Εμπορία Αβγοτάραχου(*)(*)

Περίοδος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Τεμάχι
α

Βάρος 
Νωπού 

kgr

Μέσο 
Βάρος 
Νωπο

ύ 
kgr

Βάρος 
Κερωμέν

ο kgr

Κερωμέν
ο % 

Νωπού

Πωληθέντα 
Τεμάχια

Ποσοστό % 
Παραγωγής

Βάρος 
Πωληθέντο
ς Προϊόντος 

kgr

Είσπραξη 
€

Μέση Τιμή 
Πώλησης 

Κερωμένου 
€/kgr

Μέση 
Τιμή 

Πώλη
σης 

Νωπο
ύ 

€/kgr
1998α 1477 320  230 71,9    17.359,13   
1999 2083 378,586 0,182 311 82,1 2020 97,0 301,720 21.852,63 72,43  
2000 2102 484,775 0,231 380 78,4 2083 99,1 378,586 29.169,74 77,05  
2001 2328 465,405 0,200 346 74,3 2161 92,8 345,150 25.698,74 74,46  
2002 1273 320,410 0,252 245 76,5 1209 95 232,945 19.905,64 85,45  
2003 983 293,320 0,298 211 71,9 983 100 210,515 18.755,84 89,10  
2004 719 233,700 0,325 182 77,9 705 98,1 178,871 19.680,90 110,03  
2005 1010 273,855 0,271 195 71,2 751 74,4 133,735 15.153,30 113,31  
2006 1084 367,170 0,339   1084 100  20.810,14  56,68
2007 622 213,250 0,343   622 100  12.608,26  59,12
2008 429 158,400 0,369   429 100  9.845,54  62,16
2009 526 170,400 0,324   526 100  11.144,16  65,40
2010 530 143,200 0,270   530 100  9.537,12  66,60
2011 1237 273,600 0,221   1237 100  18.240,93  66,67

2012 1562 385,40
0 0,247   1562 100  25.694,33  66,67

2013 674 195,600 0,290   674 100  12.156,54  62,15
2014 770 217,900 0,283   770 100  13.542,49  62,15
2015 422 119,500 0,283   422 100  8.084,18  67,65
2016 223 69,800 0,313   223 100  4.760,36  68,20

Μέση 
Τιμή 1055 267,593 0,280 263 76 1000 98 254,503 16.526,31 88,83 63,95

α: Το μέγεθος (Βάρος Νωπού kgr) είναι κατά προσέγγιση γιατί δεν υπήρχε καταγραφή

(*)(*)
Πηγή: Γραφείο Αλιείας (Δελτία Παραγωγής και Διάθεσης Αλιευμάτων των Λ/θ Στενού Λευκάδας Αλιευτικών Περιόδων 1989 έως 2015 - 2016)Πηγή: Γραφείο Αλιείας (Δελτία Παραγωγής και Διάθεσης Αλιευμάτων των Λ/θ Στενού Λευκάδας Αλιευτικών Περιόδων 1989 έως 2015 - 2016)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

Περιγραφή των προβλεπόμενων έργων που αφορούν στη Περιγραφή των προβλεπόμενων έργων που αφορούν στη Λιμνοθάλασσα ΠαλαιόΛιμνοθάλασσα Παλαιό::

α)  Διάνοιξη Διαύλουα)  Διάνοιξη Διαύλου

Η  λιμνοθάλασσα  του  Παλαιού  συνδεόταν  με  το  Ιόνιο,  με  την  ύπαρξη  διαύλωνΗ  λιμνοθάλασσα  του  Παλαιού  συνδεόταν  με  το  Ιόνιο,  με  την  ύπαρξη  διαύλων  
επικοινωνίας στο μέτωπο των αμμοθηνών. Κάποιοι από τους  επικοινωνίας στο μέτωπο των αμμοθηνών. Κάποιοι από τους  διαύλους  διαύλους  επικοινωνίαςεπικοινωνίας  
καλύφθηκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Κάποιοι διατηρήθηκανκαλύφθηκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Κάποιοι διατηρήθηκαν   
μέσω  τσιμεντένιων  σωληνώσεων,  οι  οποίοι  όμως  στη  συνέχεια  προσχώθηκανμέσω  τσιμεντένιων  σωληνώσεων,  οι  οποίοι  όμως  στη  συνέχεια  προσχώθηκαν   
ολοκληρωτικά  κάτω  από  τη  δράση  φυσικών  διεργασιών.  ολοκληρωτικά  κάτω  από  τη  δράση  φυσικών  διεργασιών.  Σκοπός  Σκοπός  της  παρούσαςτης  παρούσας  
παρέμβασης  είναι  η  αποκατάσταση  των  απαραίτητων  υπαρχόντων  τσιμεντένιωνπαρέμβασης  είναι  η  αποκατάσταση  των  απαραίτητων  υπαρχόντων  τσιμεντένιων  
σωληνώσεων επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων (Σχήμα 1) στηνσωληνώσεων επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων (Σχήμα 1) στην   
ένωση αυτών με το Ιόνιο έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.ένωση αυτών με το Ιόνιο έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.

β)  Εμβάθυνση Ιχθυοτροφείουβ)  Εμβάθυνση Ιχθυοτροφείου

Οι  λεκάνες  διαχείμασης  προσφέρουν  καταφύγιο  στα  ψάρια  σε  εποχές  όπου  οιΟι  λεκάνες  διαχείμασης  προσφέρουν  καταφύγιο  στα  ψάρια  σε  εποχές  όπου  οι   
συνθήκες στη λιμνοθάλασσα είναι δυσμενείς γι' αυτά, όπως π.χ. η θερμοκρασία πουσυνθήκες στη λιμνοθάλασσα είναι δυσμενείς γι' αυτά, όπως π.χ. η θερμοκρασία που   
στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Παλαιού είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω τουστην περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Παλαιού είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του   
μικρού βάθους που παρουσιάζει.  μικρού βάθους που παρουσιάζει.  Επίσης  Επίσης  η εμβάθυνση του Ιχθυοτροφείου συμβάλειη εμβάθυνση του Ιχθυοτροφείου συμβάλει  
δραστικά  στην  μείωση  των  υπομεγεθών  καθώς  εμποδίζει  τα  αρπακτικά  πτηνά  ναδραστικά  στην  μείωση  των  υπομεγεθών  καθώς  εμποδίζει  τα  αρπακτικά  πτηνά  να   
βρουν εύκολο θήραμα σε σχετικά μικρό βάθος. Για τον λόγο αυτό σκοπός της μελέτηςβρουν εύκολο θήραμα σε σχετικά μικρό βάθος. Για τον λόγο αυτό σκοπός της μελέτης   
αυτής θα είναι η εμβάθυνση του ιχθυοτροφείου, σε όλη την έκταση αυτού (σε τμήματααυτής θα είναι η εμβάθυνση του ιχθυοτροφείου, σε όλη την έκταση αυτού (σε τμήματα   
που παλαιότερη επέμβαση με σκαπτικά μηχανήματα δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί).που παλαιότερη επέμβαση με σκαπτικά μηχανήματα δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί).

γ)  Αντικατάσταση Ιχθυοφραγμών και νέες πήρες στο Ιχθυοτροφείογ)  Αντικατάσταση Ιχθυοφραγμών και νέες πήρες στο Ιχθυοτροφείο

Τα διβάρια είναι οι κύριες συλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας. Η διάταξήΤα διβάρια είναι οι κύριες συλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας. Η διάταξή   
τους  είναι  πολύ  σημαντική  έτσι  ώστε  να  επιτρέπουν  την  είσοδο  των  ιχθύων  στητους  είναι  πολύ  σημαντική  έτσι  ώστε  να  επιτρέπουν  την  είσοδο  των  ιχθύων  στη  
λιμνοθάλασσα αλλά όχι  και  την έξοδό τους.  Επίσης η διατομή τους είναι  αυτή πουλιμνοθάλασσα αλλά όχι  και  την έξοδό τους.  Επίσης η διατομή τους είναι  αυτή που   
καθορίζει  τη  διέλευση  συγκεκριμένου  μεγέθους  ιχθύων και  κατά  συνέπεια  παίζουνκαθορίζει  τη  διέλευση  συγκεκριμένου  μεγέθους  ιχθύων και  κατά  συνέπεια  παίζουν  
σημαντικό ρόλο. σημαντικό ρόλο. Η Η μελέτη αυτή θα έχει διπλό χαρακτήρα διότι αφ' ενός θα αποσκοπείμελέτη αυτή θα έχει διπλό χαρακτήρα διότι αφ' ενός θα αποσκοπεί   
στην οικοτουριστική αξιοποίηση των διβαριών αλλά αφ' ετέρου θα στοχεύει και στηνστην οικοτουριστική αξιοποίηση των διβαριών αλλά αφ' ετέρου θα στοχεύει και στην   
ιχθυοπαραγωγική δυναμικότητα και συλληπτικότητά τους.ιχθυοπαραγωγική δυναμικότητα και συλληπτικότητά τους.

δ)  Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης (δ)  Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης (λυόμενολυόμενο))

Η  Η  οικοτουριστική ανάπτυξη της  οικοτουριστική ανάπτυξη της  Λευκάδας  Λευκάδας  προϋποθέτει  προϋποθέτει  και  και  την ύπαρξη κατάλληλουτην ύπαρξη κατάλληλου  
χώρου πληροφόρησης -  προβολής των μοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου τηςχώρου πληροφόρησης -  προβολής των μοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου της   
Λευκάδας. Λευκάδας. Σκοπός Σκοπός της της παρούσας παρούσας μελέτης είναι η εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής,μελέτης είναι η εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής,   
με  υλικά  με  υλικά  φιλικά  φιλικά  προς  το  περιβάλλον  που  θα  εξασφαλίσει  την  φιλοξενία  τωνπρος  το  περιβάλλον  που  θα  εξασφαλίσει  την  φιλοξενία  των  
απαραίτητων εκθεμάτων για την βέλτιστη πληροφόρηση των επισκεπτών.απαραίτητων εκθεμάτων για την βέλτιστη πληροφόρηση των επισκεπτών.



ε)  Ξύλινο Παρατηρητήριο Πουλιώνε)  Ξύλινο Παρατηρητήριο Πουλιών

Καθότι  η  λιμνοθάλασσα  είναι  προστατευόμενη  περιοχή,  οποιαδήποτε  παρέμβασηΚαθότι  η  λιμνοθάλασσα  είναι  προστατευόμενη  περιοχή,  οποιαδήποτε  παρέμβαση  
μέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τουςμέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τους   
περιβαλλοντικούς  όρους  για  την  αδειοδότηση  οποιονδήποτε  κατασκευών.  Για  τονπεριβαλλοντικούς  όρους  για  την  αδειοδότηση  οποιονδήποτε  κατασκευών.  Για  τον   
λόγο  αυτό  προτείνεται  η  αποφυγή  χρήσης  σκυροδέματος  και  η  υλοποίηση  τηςλόγο  αυτό  προτείνεται  η  αποφυγή  χρήσης  σκυροδέματος  και  η  υλοποίηση  της   
κατασκευής με ξύλινο φέροντα οργανισμό που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικόκατασκευής με ξύλινο φέροντα οργανισμό που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικό  
περιβάλλον.περιβάλλον.

στ)  Σήμανσηστ)  Σήμανση

Τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια μεταστροφήΤις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια μεταστροφή   
από τον συμβατικό τουρισμό προς τον οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός αναπτύσσεταιαπό τον συμβατικό τουρισμό προς τον οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός αναπτύσσεται   
ως  επί  των  πλείστων  σε  προστατευόμενες  περιοχές  (π.χ.  περιοχές  Natura)  καιως  επί  των  πλείστων  σε  προστατευόμενες  περιοχές  (π.χ.  περιοχές  Natura)  και   
περιλαμβάνει  την  περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  αλλά  και  την  παράδοση.  Οπεριλαμβάνει  την  περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  αλλά  και  την  παράδοση.  Ο   
εναλλακτικός εναλλακτικός αυτός τουρισμός αποτελεί μια ελπιδοφόρα αγορά που μπορεί να δώσειαυτός τουρισμός αποτελεί μια ελπιδοφόρα αγορά που μπορεί να δώσει   
νέα ώθηση σε τουριστικά κορεσμένες περιοχές ή σε περιοχές που φαινομενικά δεννέα ώθηση σε τουριστικά κορεσμένες περιοχές ή σε περιοχές που φαινομενικά δεν  
μπορούν να εκμεταλλευθούν τουριστικά. Μια τέτοια περίπτωση είναι η λιμνοθάλασσαμπορούν να εκμεταλλευθούν τουριστικά. Μια τέτοια περίπτωση είναι η λιμνοθάλασσα  
του Παλαιού. Για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ητου Παλαιού. Για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η   
σωστή καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων στα σημεία οικολογικού ενδιαφέροντος. Γιασωστή καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων στα σημεία οικολογικού ενδιαφέροντος. Για   
τον  λόγο  αυτό  σκοπός  της  παρούσας  επέμβασης  είναι  τον  λόγο  αυτό  σκοπός  της  παρούσας  επέμβασης  είναι  η  η  δημιουργία  (μεδημιουργία  (με  
σήμανση),διαδρομών στις οποίες οι τουρίστες θα έχουν την δυνατότητα να σήμανση),διαδρομών στις οποίες οι τουρίστες θα έχουν την δυνατότητα να γγνωρίσουννωρίσουν  
τη μοναδική χλωρίδα κα πανίδα του νησιού.τη μοναδική χλωρίδα κα πανίδα του νησιού.



Εικόνα 2:  Θέση έργων



Σχήμα 1: Τυπική διατομή έργουΣχήμα 1: Τυπική διατομή έργου




