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Αμβρακικός κόλπος 
ΔΙΝΑΙ ΚΟΠΙΜΟ ΔΝΑ ΓΙΑΥΛΟ ΙΟΝΙΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ; 

 

 Ενύκε ηε ζιηβεξή θάζε ηεο 

ηειεηωηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ Ακβξαθηθνύ. Αθόκα θαη ε ηθαλνπνίεζε 
ηνπ δηθνύ καο, πξεβεδάληθνπ αηηήκαηνο, γηα ηελ ππνζαιάζζηα 

ζήξαγγα έρεη δπζκελείο επηπηώζεηο.  
Επηδίωμε καο ζα γίλεη ε απνηειεζκαηηθή δξάζε (ηόζν ζεζκηθή 

όζν θαη πξαθηηθή αιιά θαη θηλεκαηηθή) γηα πξνζηαζία ηνπ θόιπνπ θαη 
θύξηα ηνπ ζηνκίνπ ηνπ, πνπ απνηειεί ην δίαπιν ηξνθνδνζίαο ηνπ κε 

λεξά από ην Ιόλην. Θα αλαιεθζεί πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο, ζε 
δηεπηζηεκνληθή βάζε θαη δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, κηαο πξόηαζεο 

ελαιιαθηηθήο νδνύ ηξνθνδνζίαο ηνπ θόιπνπ. Θα εμεηάζνπκε αθόκα 
θαη ην ελδερόκελν λα «αλνίμεη» ε Νηθόπνιε κε δίαπιν Ιόλην-

Ακβξαθηθόο θαη λα πδξνδνηήζεη κε ηα λεξά ηνπ Ινλίνπ ην ζλήζθνληα 
θόιπν.  

Επηδίωμε καο είλαη επίζεο ε δεκηνπξγία δηθηύνπ κε όινπο ηνπο 
Δήκνπο γύξω από ηνλ Ακβξαθηθό γηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κε ζθνπό 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θόιπνπ θαη ηνπ πνιύηηκνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ. 

 Έλα «θιέγνλ» ζέκα είλαη ε δηεθδίθεζε απνκάθξπλζεο ηωλ 
ππαξρνπζώλ δεμακελώλ θαπζίκωλ πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ηνπ 

θόιπνπ. Παξαπιήζην ζέκα είλαη θαη ε δηεξεύλεζε ηεο «θέξνπζαο 
ηθαλόηεηαο» θαη ηωλ «νξίωλ θαηάξξεπζεο» ηεο πεξηνρήο ώζηε λα 

πξνηαζεί ε αλάπηπμε ηρζπνκνλάδωλ κε πξνζδηνξηζκό λέωλ αζθαιώλ 
ηόπωλ εθηόο θόιπνπ από όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Απηέο νη δξάζεηο ζα βαζηζηνύλ ζε ζπλερή θαη ζε 
βάζνο ζπλεξγαζία κε ηνλ «Φνξέα Δηαρείξηζεο ηνπ Εζληθνύ Πάξθνπ 

Υγξνηόπωλ Ακβξαθηθνύ»,  ηελ ΕΤΑΝΑΜ θαη κε θάζε ζρεηηθό κε ηνλ 
θόιπν θνξέα (θξαηηθό ή πεξηθεξεηαθό).  
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Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ, ηελ 

αηξεηή Πεξηθέξεηα θαη ηνπο όκνξνπο Δήκνπο ζα  επηρεηξήζνπκε 
κόληκνπο θαη δηαξθείο ειέγρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ακβξαθηθνύ 

από παξάλνκεο ξππνγόλεο δξαζηεξηόηεηεο. Η ζηελή παξαθνινύζεζε 
ηεο ηήξεζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ όξωλ ηωλ κνλάδωλ 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζα απνηειέζεη δήηεκα δηαβνύιεπζεο κε ηνπο 
επαγγεικαηηθά ελδηαθεξνκέλνπο.  

Θα πξέπεη  
λα ρωξνζεηεζνύλ νη παξαπνηάκηεο δώλεο ηνπ Λνύξνπ θαη ηνπ 

Άξαρζνπ,  
λα θαζνξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη  

λα απαγνξεπηνύλ επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε όιν ην κήθνο 
θαη ζπγθεθξηκέλν πιάηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί.  

Πξνθαλώο απαηηείηαη δηαξθήο έιεγρνο θαη παξεκβάζεηο γηα 
ηήξεζε ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Οξώλ από ηε ΔΕΗ ζην θξάγκα 

Πνπξλαξίνπ, εηδηθά ζηε ζπλερή ξνή θαη ζηηο πνζόηεηεο πδάηωλ πνπ 

νθείιεη λα «ειεπζεξώλεη». Θα επηδηωρζεί ε ηνπνζέηεζε από ηελ 
Πεξηθέξεηα κεηξεηώλ παξνρήο ηωλ λεξώλ, νξγάλωλ ειέγρνπ 

πνηόηεηαο λεξώλ θαη ε νξγάλωζε παξαθνινύζεζεο ηεο παξάλνκεο 
αιηείαο ηε λύρηα θαη θαηά ηηο πεξηόδνπο ωνηνθίαο ηωλ ηρζηδίωλ κε 

ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο, δνξπθνξηθά GPS θιπ.   
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