
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ –

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΦΑΣΗΣ

Β) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ



ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το έργο αφορά σε δύο φάσεις:

1  η   Φάση  

α) καταγραφή και αξιολόγηση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και 

ογκωδών αντικειμένων (σημειακών και μη), που έχουν δημιουργηθεί είτε από τοπικούς 

φορείς είτε από ιδιώτες στην περιοχή του υγροτοπικού συμπλέγματος λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Η φάση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

• Αποτύπωση Χ.Α.Δ.Α. σε χάρτη 1:50.000 και καταγραφή συντεταγμένων εκάστου 

χώρου

• Προσδιορισμός βαθμού επικινδυνότητας

• Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης

• Καταγραφή ενεργών/ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. καθώς και αυτών που περιλαμβάνονται 

στη σχετική βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ

• Διάκριση όσων Χ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, όσων διαθέτουν άδεια αποκατάστασης

2η Φάση

β) διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, 

διατύπωση προτάσεων για:

• Μέτρα αποθάρρυνσης της επέκτασης υπαρχόντων Χ.Α.Δ.Α. ή και δημιουργίας 

νέων

• Μέτρα αποκατάστασης των χώρων 

2



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η Φάση 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας για τους ΧΑΔΑ που υπάγονται στη 
βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και είτε 
εμπεριέχονται είτε άπτονται των γεωγραφικών ορίων 
του Φορέα.

6

Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7
Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 9
Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Δεδομένα από πρόσφατη αυτοψία που 
πραγματοποίησε αρμόδια επιτροπή της Νομαρχίας 
Αιτωλοακαρνανίας στους ενεργούς ΧΑΔΑ του Νομού 
και φυσικά και σε αυτούς που εμπεριέχονται στα 
γεωγραφικά όρια του φορέα.

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δεδομένα από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της παρούσας μελέτης στην περιοχή του 
Ευήνου ποταμού και στην ευρύτερη περιοχή της 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

15

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16

Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΑΤΗ 17
ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ  28
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 31
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – ΓΗΠΕΔΑ 37
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ – ΚΤΕΟ 46
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΕΣ

54

ΕΥΗΝΟΣ 65
ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 67
ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αξιολόγηση και συμπεράσματα 96

2η Φάση 99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μέτρα αποθάρρυνσης της επέκτασης υπαρχόντων 
Χ.Α.Δ.Α. ή και δημιουργίας νέων

100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μέτρα αποκατάστασης των χώρων 104
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1  η   Φάση  

α) καταγραφή και αξιολόγηση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 

απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων (σημειακών και μη), 

που έχουν δημιουργηθεί είτε από τοπικούς φορείς είτε από ιδιώτες 

στην περιοχή του υγροτοπικού συμπλέγματος λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

• Αποτύπωση Χ.Α.Δ.Α. σε χάρτη 1:50.000 και καταγραφή 

συντεταγμένων εκάστου χώρου

• Προσδιορισμός βαθμού επικινδυνότητας

• Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης

• Καταγραφή ενεργών/ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. καθώς και αυτών 

που περιλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ

• Διάκριση όσων Χ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική βάση 

δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσων διαθέτουν άδεια 

αποκατάστασης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υλοποίηση της παρούσας μελέτης έλαβε χώρα σε τρία διακριτά και αλληλένδετα στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη 

Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και Δήμους που υπάγονται στα γεωγραφικά όρια του Φορέα. 

Οι  πληροφορίες  αφορούσαν  δεδομένα  για  τη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  στην 

ευρύτερη περιοχή καθώς και τις γνωστές μέχρι σήμερα θέσεις ελεγχόμενης και ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων.  

Το δεύτερο στάδιο αφορά την αποτύπωση επί χάρτου των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν 

και  τον  προσδιορισμό  των  χώρων  διάθεσης  απορριμμάτων,  σημειακών  και  μη,  που 

εμπεριέχονται στα γεωγραφικά όρια του Φορέα.

  

Προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  καταγραφή  και  η  αξιολόγηση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης 

διάθεσης  απορριμμάτων  και  ογκωδών  αντικειμένων  στην  περιοχή  του  υγροτοπικού 

συμπλέγματος λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, απαραίτητη ήταν η καταγραφή και 

αποτύπωση των γεωγραφικών ορίων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 22306/2006 (ΦΕΚ 477/31-5-2006) περί συγκρότησης του «Εθνικού 

Πάρκου  Λιμνοθαλασσών  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού,  κάτω  ρου  και  εκβολών  ποταμών 

Αχελώου  και  Ευήνου  και  νήσων  Εχινάδων»,  παρέχονται  χάρτες  κλίμακας  1:25.000  και 

πίνακες  συντεταγμένων  των  σημείων  που  οριοθετούν  ζώνες  διαφορετικού  επιπέδου 

προστασίας και χρήσης των διαφόρων περιοχών του πάρκου.

Στην  προσπάθεια  όμως  αποτύπωσης  των  ΧΑΔΑ  που  εντοπίστηκαν  σε  χάρτη  1:50.000 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, διαπιστώθηκε ότι αφενός οι χάρτες του 

ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν δυσανάγνωστοι, αφετέρου οι πίνακες των σημείων οριοθέτησης των ζωνών 

του πάρκου ήταν ελλιπέστατοι.  Σαν αποτέλεσμα, ήταν αδύνατη η αποτύπωση των ΧΑΔΑ 

εντός των ορίων του πάρκου καθώς δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν με ακρίβεια τα όρια 

του  πάρκου.  Το  πρόβλημα  τέθηκε  υπόψη  της  διοίκησης  του  πάρκου  που  ανέλαβε  σε 

συνεργασία  με  το  ΥΠΕΧΩΔΕ,  να  προμηθευτεί  ευανάγνωστους  χάρτες  και  τους  πλήρεις 

πίνακες των σημείων οριοθέτησης των ζωνών.
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Το τρίτο στάδιο αφορά την συλλογή δεδομένων από το πεδίο. Προκειμένου να διευκολυνθεί 

το όλο εγχείρημα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Google Earth. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει 

δορυφορική  απεικόνιση  τοπίου  υψηλής  ευκρίνειας  και  παρέχει  ακριβείς  συντεταγμένες. 

Βέβαια,  οι  απεικονίσεις  του  προγράμματος  δεν  είναι  πολύ  πρόσφατες.  Είναι  όμως 

κατάλληλες  για  τους  σκοπού  της  μελέτης  καθώς  οι  χώροι  διάθεσης  των  απορριμμάτων 

παραμένουν  οι  ίδιοι  εδώ  και  πολλά  χρόνια.  Βασικά  κριτήρια  στην  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε  ήταν  τα  ακόλουθα:  α)  τα  απορρίμματα  παράγονται  σε  κατοικημένες 

περιοχές  και  γενικότερα  όπου  υπάρχουν  ανθρώπινες  δραστηριότητες,  β)  προκειμένου  να 

ελαχιστοποιηθεί  το  κόστος  μεταφοράς  και  οι  απαιτούμενες  εργατο-ώρες  τα  απορρίμματα 

διατίθενται σε περιοχές πολύ κοντά στον τόπο παραγωγής τους και γ) σαν θέσεις διάθεσης 

επιλέγονται αυτές που κατά κανόνα δεν έχουν οπτική επαφή με τους χώρους παραγωγής των 

απορριμμάτων.

Μετά  τον  ενδελεχή  έλεγχο  της  περιοχής  του  Φορέα  από  το  πρόγραμμα  Google Earth, 

πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις περιοχές που εντοπίστηκαν με καταπληκτικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα ακόλουθα:

1. Δεδομένα  που  συγκεντρώθηκαν  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας  για  τους 

ΧΑΔΑ που υπάγονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και είτε εμπεριέχονται 

είτε άπτονται των γεωγραφικών ορίων του Φορέα.

2. Δεδομένα  από  πρόσφατη  αυτοψία  που  πραγματοποίησε  αρμόδια  επιτροπή  της 

Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας στους ενεργούς ΧΑΔΑ του Νομού και φυσικά και σε 

αυτούς που εμπεριέχονται στα γεωγραφικά όρια του φορέα.

3. Δεδομένα  από  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  της  παρούσας 

μελέτης στην περιοχή του Ευήνου και στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας.

4. Αξιολόγηση των ανωτέρω δεδομένων και συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για 

τους ΧΑΔΑ που υπάγονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και είτε 

εμπεριέχονται είτε άπτονται των γεωγραφικών ορίων του Φορέα.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Φορέα 

Διαχείρισης  Προστατευόμενης  Περιοχής  Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού, 

υφίστανται πέντε (5) ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων:

1. ΧΑΔΑ (1) Δήμου Μεσολογγίου

2. ΧΑΔΑ  (2)  Δήμου  Αιτωλικού  α)  Αγ.  Παρασκευή  του  Δ.Δ.  Αιτωλικού  και  β) 

Καρακόβγα του Δ.Δ. Αγ. Ηλία

3. ΧΑΔΑ (2) Δήμου Οινιαδών α) Μισολίβαδο του Δ.Δ. Κατοχής και β) Βοσκές του 

Δ.Δ. Νεοχωρίου

Από  τους  ανωτέρω  ΧΑΔΑ  μόνο  αυτοί  του  Μεσολογγίου  στη  θέση  Εμπατή  και  του 

Νεοχωρίου  στη  θέση  Βοσκές  εντάσσονται  αυστηρά εντός  των ορίων του  Φορέα,  ενώ οι 

υπόλοιπες  χωροθετούνται  περιφερειακά  αυτού.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως,  ακόμη  και  οι 

περιφερειακοί ΧΑΔΑ επηρεάζουν το οικοσύστημα του Φορέα καθώς ζώα, πουλιά, άνθρωποι, 

εκλύσεις  αερίων  και  στραγγίσματα  επικοινωνούν  με  τα  μη  στεγανά  όρια  του  φορέα, 

δημιουργώντας έτσι σημαντικά προβλήματα στο οικοσύστημα.

    

Ακολουθεί  σύντομη  περιγραφή  της  μέχρι  πρότινος  κατάστασης  των  ανωτέρω  ΧΑΔΑ 

σύμφωνα με τις Αποφάσεις Αδειών Αποκατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 

τις αντίστοιχες μελέτες που είχαν υποβάλλει οι προσκείμενοι των ΧΑΔΑ Δήμοι.
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1. Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΧΑΔΑ Δήμου Μεσολογγίου βρίσκεται στη θέση «Εμπατή» του Δ.Δ. Μεσολογγίου, 6,5 

Km νοτιοανατολικά  της  πόλης  του  Μεσολογγίου.  Καταλαμβάνει  έκταση  31  περίπου 

στρεμμάτων και λειτούργησε από το έτος 1987. Στον ΧΑΔΑ αυτό έχουν εναποτεθεί κυρίως 

οικιακά απορρίμματα. Ο ΧΑΔΑ λειτούργησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006, οπότε και η 

διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στον ΧΥΤΑ του Δήμου Μεσολογγίου, στην περιοχή Αγ. 

Θωμάς.

Ο  όγκος  των  απορριμμάτων  μετά  την  καύση  και  την  αποδόμηση  των  οργανικών 

προσδιορίζεται στα 34.579 m3, ενώ το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου ανέρχεται 

στα 1.12m. 

Δεν  επιτρέπεται  η  συνέχιση  οποιασδήποτε  διάθεσης  ή  και  καύσης  κάθε  είδους  στερεών 

αποβλήτων στον παραπάνω ΧΑΔΑ.

Θέση σε χάρτη 1:5.000 / Συντεταγμένες του ΧΑΔΑ σε σύστημα ΕΓΣΑ 87: 

(Χ,Υ) = (280.000, 4.244.920)

Αξιολόγηση επικινδυνότητας ΧΑΔΑ

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 «Εμπατή» του Δ.Δ. Μεσολογγίου 83 Β

Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Εμπατή» του 

Δ.Δ. Μεσολογγίου

• Ενημέρωση των δημοτών μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη 

σχεδιαζόμενη  νέα  χρήση  του  (θα  επανέλθει  στην  πρότερη  χρήση  του,  δηλ.  θα 

αποκατασταθεί η φυσική βλάστηση) και για τις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις 

όσον αφορά τα αδρανή, τα ογκώδη και τα ελαστικά.

• Απαγόρευση της εισόδου και της ρίψης αποβλήτων με επιβολή κυρώσεων.
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• Συλλογή διασκορπισμένων στον ευρύτερο χώρο απορριμμάτων και επανατοποθέτησή 

τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο.

• Εμποδισμός εισόδου στο ΧΑΔΑ με κατασκευή της απαραίτητης περίφραξης.

• Εξομάλυνση  απορριμματικού  αναγλύφου  και  διαμόρφωση  κλίσης  άνω  τελικής 

επιφάνειας σε τουλάχιστον 5%.

• Κατασκευή αργιλικής μονωτικής στρώσης, πάχους 0,5 m περίπου.

• Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης (αδρομερή υλικά), πάχους 0,3 m περίπου.

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος.

• Επιφανειακή  κάλυψη  με  συμπυκνωμένα  γιαώδη  υλικά  κατάλληλα  για  τη  φυσική 

αναγέννηση της βλάστησης, πάχους τουλάχιστον 1 m.

• Φύτευση ειδών τοπικής χλωρίδας.

• Κατασκευή  περιμετρικού  αναχώματος  απομόνωσης  της  λιμνοθάλασσας  από  τις 

αποθέσεις αποβλήτων.

• Περιοδική αστυνόμευση του χώρου και παρέμβαση όπου τυχόν απαιτείται.

• Περιβαλλοντικός έλεγχος (monitoring) των νερών της εν επαφή λιμνοθάλασσας για 

διαπίστωση τυχόν επηρεασμού τους και ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων. Λήψη 

αρχικών  δειγμάτων  πριν  την  αποκατάσταση  του  ΧΑΔΑ  για  να  αποτελέσουν  τα 

επίπεδα αναφοράς.

Διάκριση  όσων  Χ.Α.Δ.Α.  περιλαμβάνονται  στη  σχετική  βάση  δεδομένων  του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, όσων διαθέτουν άδεια αποκατάστασης

Ο ΧΑΔΑ Μεσολογγίου περιλαμβάνεται στη σχετική βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και 

διαθέτει  άδεια  αποκατάστασης  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδος,  Γενική  Διεύθυνση 

Περιφέρειας,  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  &  Χωροταξίας  (Αρ.  πρωτ.  6367/9-8-2005,  σχετ. 

4786).
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 2. Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Οι ΧΑΔΑ του Δήμου Αιτωλικού βρίσκονται στις εξής θέσεις:

Α)  «Αγ.  Παρασκευή»  του  Δ.Δ.  Αιτωλικού,  έκτασης  21  στρεμμάτων  περίπου  και 

λειτουργεί  από το έτος 1975. Βρίσκεται  περίπου 2000  m  βορειοδυτικά  του οικισμού 

Αιτωλικού.

Β) «Καρακόβγα» του Δ.Δ. Αγ. Ηλία, έκτασης 0,5 στρεμμάτων περίπου και λειτούργησε 

από το 1985 ως το 2004. Βρίσκεται περίπου 500 m νοτιοδυτικά του οικισμού Αγ. Ηλία.

Στους ΧΑΔΑ αυτούς έχουν εναποτεθεί κυρίως οικιακά απορρίμματα.

Δεν  επιτρέπεται  η  συνέχιση  οποιασδήποτε  διάθεσης  ή  καύσης  κάθε  είδους  στερεών 

αποβλήτων στους παραπάνω ΧΑΔΑ. Ειδικά για την «Αγ. Παρασκευή», ο ΧΑΔΑ αυτός θα 

συνεχίσει  να  λειτουργεί  μεταβατικά  ως  ο  μοναδικός  χώρος  διάθεσης  απορριμμάτων  του 

Δήμου Αιτωλικού μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 4ης Γ.Ε. Ατωλ/νίας, όπως 

προβλέπει ο σχεδιασμός διαχείρισης Σ.Α. για τη διάθεση απορριμμάτων του εν λόγω Δήμου, 

οπότε και θα γίνει αποκατάστασή του. 

Αξιολόγηση επικινδυνότητας ΧΑΔΑ

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 «Αγ. Παρασκευή» του Δ.Δ. Αιτωλικού 59 Γ
2 «Καρακόβγα» του Δ.Δ. Αγ. Ηλία 58 Γ

Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Αγ. 

Παρασκευή» του Δ.Δ. Αιτωλικού

• Ενημέρωση των δημοτών μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη 

σχεδιαζόμενη  νέα  χρήση  του  (θα  επανέλθει  στην  πρότερη  χρήση  του,  δηλ.  θα 

αποκατασταθεί η φυσική βλάστηση).

• Συλλογή διασκορπισμένων στον ευρύτερο χώρο απορριμμάτων και επανατοποθέτησή 

τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο.

• Εμποδισμός εισόδου στο ΧΑΔΑ με κατασκευή της απαραίτητης περίφραξης.

• Λήψη μέτρων πυροπροστασίας (αντιπυρική ζώνη, απόθεμα χώματος κλπ.)
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• Κατασκευή  αργιλικής  μονωτικής  στρώσης  πυθμένα,  πάχους  0,5  m περίπου,  στο 

τμήμα του οικοπέδου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και μεταφορά των απορριμμάτων 

σ’ αυτό το τμήμα .

• Εξομάλυνση απορριμματικού αναγλύφου.

• Κατασκευή έργων επιφανειακής μόνωσης και αποστράγγισης.

• Κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων.

• Επιφανειακή  κάλυψη  με  συμπυκνωμένα  γαιώδη  υλικά  κατάλληλα  για  τη  φυσική 

αναγέννηση της βλάστησης, πάχους τουλάχιστον 1 m.

• Δημιουργία «παράθυρων εξαερισμού» για την παθητική εκτόνωση του βιοαερίου.

• Φύτευση ειδών τοπικής χλωρίδας.

• Περιοδική αστυνόμευση του χώρου και παρέμβαση όπου τυχόν απαιτείται.

Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Καρακόβγα» 

του Δ.Δ. Αγ. Ηλία

• Ενημέρωση των δημοτών μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη 

σχεδιαζόμενη  νέα  χρήση  του  (θα  επανέλθει  στην  πρότερη  χρήση  του,  δηλ.  θα 

αποτελεί φυσική καταβόθρα-δολίνη).

• Μεταφορά όλων των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ στη θέση «Αγ. Παρασκευή».

• Εμποδισμός εισόδου στο ΧΑΔΑ με κατασκευή της απαραίτητης περίφραξης.

• Περιοδική αστυνόμευση του χώρου.

Διάκριση όσων Χ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, όσων διαθέτουν άδεια αποκατάστασης

Οι ΧΑΔΑ Αιτωλικού περιλαμβάνονται  στη σχετική βάση δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και 

διαθέτουν άδεια αποκατάστασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Γενική Διεύθυνση 

Περιφέρειας,  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  &  Χωροταξίας  (Αρ.  πρωτ.  6365/9-8-2005,  σχετ. 

5863).
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 3. Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Οι ΧΑΔΑ του Δήμου Αιτωλικού βρίσκονται στις εξής θέσεις:

Α) «Μισολίβαδο» του Δ.Δ. Κατοχής, έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου και λειτουργεί από 

το έτος 1975. Βρίσκεται περίπου 2000 m  νοτιοδυτικά του οικισμού Κατοχής.

Β) «Βοσκές» του Δ.Δ. Νεοχωρίου, έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου και λειτουργεί από 

το έτος 1975. Βρίσκεται περίπου 3000 m νότια του οικισμού Νεοχωρίου.

Στους ΧΑΔΑ αυτούς έχουν εναποτεθεί κυρίως οικιακά απορρίμματα.

Δεν  επιτρέπεται  η  συνέχιση  οποιασδήποτε  διάθεσης  ή  καύσης  κάθε  είδους  στερεών 

αποβλήτων  στους  παραπάνω  ΧΑΔΑ.  Ειδικά  για  το  «Μισολίβαδο»,  ο  ΧΑΔΑ  αυτός  θα 

συνεχίσει  να  λειτουργεί  μεταβατικά  ως  ο  μοναδικός  χώρος  διάθεσης  απορριμμάτων  του 

Δήμου Αιτωλικού μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 4ης Γ.Ε. Ατωλ/νίας, όπως 

προβλέπει ο σχεδιασμός διαχείρισης Σ.Α. για τη διάθεση απορριμμάτων του εν λόγω Δήμου, 

οπότε και θα γίνει αποκατάστασή του. 

Αξιολόγηση επικινδυνότητας ΧΑΔΑ

Α/Α ΘΕΣΗ ΧΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 «Μισολίβαδο» του Δ.Δ. Κατοχής 56 Γ
2 «Βοσκές» του Δ.Δ. Νεοχωρίου 89 Β

Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Μισολόβαδο» 

του Δ.Δ. Κατοχής

• Ενημέρωση των δημοτών μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη 

σχεδιαζόμενη  νέα  χρήση  του  (θα  επανέλθει  στην  πρότερη  χρήση  του,  δηλ.  θα 

αποκατασταθεί η φυσική βλάστηση).

• Συλλογή διασκορπισμένων στον ευρύτερο χώρο απορριμμάτων και επανατοποθέτησή 

τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο.

• Απαγόρευση ρίψης αποβλήτων στο ΧΑΔΑ με επιβολή κυρώσεων.

• Εμποδισμός εισόδου στο ΧΑΔΑ με κατασκευή της απαραίτητης περίφραξης.

• Λήψη μέτρων πυροπροστασίας (αντιπυρική ζώνη, απόθεμα χώματος κλπ.)
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• Κατασκευή  αργιλικής  μονωτικής  στρώσης  πυθμένα,  πάχους  0,5  m περίπου,  στο 

τμήμα του οικοπέδου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και μεταφορά των απορριμμάτων 

σ’ αυτό το τμήμα.

• Εξομάλυνση απορριμματικού αναγλύφου.

• Κατασκευή έργων επιφανειακής μόνωσης και αποστράγγισης.

• Κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων.

• Επιφανειακή  κάλυψη  με  συμπυκνωμένα  γαιώδη  υλικά  κατάλληλα  για  τη  φυσική 

αναγέννηση της βλάστησης, πάχους τουλάχιστον 1 m.

• Δημιουργία «παράθυρων εξαερισμού» για την παθητική εκτόνωση του βιοαερίου.

• Φύτευση ειδών τοπικής χλωρίδας.

• Περιοδική αστυνόμευση του χώρου και παρέμβαση όπου τυχόν απαιτείται.

Προσδιορισμός κατηγοριών εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Βοσκές» του 

Δ.Δ. Νεοχωρίου

• Ενημέρωση των δημοτών μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη 

σχεδιαζόμενη  νέα  χρήση  του  (θα  επανέλθει  στην  πρότερη  χρήση  του,  δηλ.  θα 

αποτελεί φυσική καταβόθρα-δολίνη).

• Μεταφορά  όλων  των  απορριμμάτων  και  επιφανειακού  στρώματος  ρυπασμένου 

εδάφους, όπου απαιτείται, στον ΧΑΔΑ στη θέση «Μισολίβαδο».

• Απαγόρευση ρίψης αποβλήτων στο ΧΑΔΑ με επιβολή κυρώσεων.

• Περιοδική αστυνόμευση του χώρου.

Διάκριση όσων Χ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, όσων διαθέτουν άδεια αποκατάστασης

Οι  ΧΑΔΑ  του  Δήμου  Οινιαδών  περιλαμβάνονται  στη  σχετική  βάση  δεδομένων  του 

ΥΠΕΧΩΔΕ  και  διαθέτουν  άδεια  αποκατάστασης  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδος, 

Γενική  Διεύθυνση  Περιφέρειας,  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  &  Χωροταξίας  (Αρ.  πρωτ. 

6366/9-8-2005, σχετ. 5861).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δεδομένα από πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησε αρμόδια επιτροπή 

της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας στους ενεργούς ΧΑΔΑ του Νομού και 

φυσικά και σε αυτούς που εμπεριέχονται στα γεωγραφικά όρια του φορέα.

Κατόπιν  σχετικών  αποφάσεων  (1035/23-5-2007  και  1742/30-5-2007)  του  αρμόδιου  

Αντινομάρχη,  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Αυτοψίες  από  την  ορισμένη  

επιτροπή της Νομαρχίας στους ενεργούς Χ.Α.Δ.Α. των Δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής (3531/19-10-2007) διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Από τους είκοσι εννέα (29) Δήμους του Νομού, οι είκοσι ένα (21) διαθέτουν ενεργές  

χωματερές.

……………………………………………………………………………………………….

γ) Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει ξεκινήσει λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α., στον οποίο διαθέτει τα  

αστικής φύσεως στερεά απόβλητά του. Στον ίδιο Χ.Υ.Τ.Α. διαθέτουν τα ίδια και οι Δήμοι  

Αιτωλικού και Οινιαδών. Σημειωτέων, ότι στην περιοχή της Κλείσοβας (πρώην Χ.Α.Δ.Α.)  

γίνεται αυθαίρετη διάθεση και καύση απορριμμάτων. Ο μεν Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αιτωλικού  

(θέση  Αστροβίτσα  ή  Αγία  Παρασκευή)  έχει  κλείσει  και  είναι  στη  διαδικασία  

αποκατάστασης, στον δε Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Οινιαδών (θέση Μεσολίβαδο Κατοχής) ενώ  

βρίσκεται  στην  διαδικασία  αποκατάστασης,  αυθαίρετα  συνεχίζεται  η  διάθεση  στερεών  

αποβλήτων.

……………………………………………………………………………………………….

2. Είκοσι ένα (21) Δήμοι Διαθέτουν από έναν ενεργό Χ.Α.Δ.Α. 

Με σειρά επικινδυνότητας τονίζουμε τα εξής:

……………………………………………………………………………………………….

γ)  –  Δήμος Χάλκειας  (θέση  κατάντη  της  γέφυρας  Ευήνου  εντός  της  ευρύτερης κοίτης):  

Ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση με περιστασιακή επίχωση σε κάποιες θέσεις

…………………………………………………………………………………………….

14



Στους  Δήμους  της  2.γ)  παραγράφου  οι  Χ.Α.Δ.Α.  βρίσκονται  εντός  προστατευμένων  

Περιβαλλοντικά περιοχών, εντός ή όμορα αποδεκτών, με κίνδυνο πέραν των άλλων και για  

τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.     

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Ουσιαστικά έχει γίνει ελάχιστη προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος των 

στερεών αποβλήτων στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας

• Προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται στην κυριολεξία στο έλεος θεού και 

ανθρώπων, πέρα από κάθε διεθνή σύμβαση και συνθήκη, αγνοώντας ακόμη και τα 

αυστηρά πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ανενεργούς Χ.Α.Δ.Α.

• Η περιφέρεια και το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν είναι ενημερωμένοι για το σύνολο των ΧΑΔΑ 

του Νομού.

Σαν αποτέλεσμα στον Χ.Α.Δ.Α. Νεοχωρίου δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος, ενώ στον Εύηνο 

αναφέρεται μόνο ένας Χ.Α.Δ.Α. και αυτός δεν υπάρχει στα αρχεία της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τέλος ο έλεγχος της Επιτροπής της Νομαρχίας περιορίστηκε 

σε εστιακές πηγές ρύπανσης αγνοώντας παντελώς τους ατελείωτους σωρούς σκουπιδιών που 

στοιβάζονται  προκλητικά  σε  όλο το  φάσμα του  Φορέα κοντά  σε  κατοικημένες  περιοχές, 

ακόμη και πίσω από το κτίριο της Νομαρχίας!!!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δεδομένα  από  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  της 

παρούσας μελέτης στην περιοχή του Ευήνου ποταμού και στην ευρύτερη 

περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
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ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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3.1 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Α. Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΑΤΗ (ΧΑΡΤΗΣ Α)

Σύμφωνα  με  την  έκθεση  της  επιτροπής  για  τις  αυτοψίες  στους  ενεργούς  Χ.Α.Δ.Α.,  η 

συγκεκριμένη χωματερή αν και θεωρητικά κλειστή εξακολουθεί να δέχεται απορρίμματα στα 

οποία δεν γίνεται επιχωμάτωση αλλά  μόνο καύση.  

Αυτή ακριβώς την εικόνα παρατήρησε και κατέγραψε η ερευνητική μας ομάδα κατά την 

επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της χωματερής. Ειδικότερα, έχει καταστραφεί η περίφραξη με 

συρματόπλεγμα  της  χωματερής  και  είναι  εμφανείς  πρόσφατες  αποθέσεις  απορριμμάτων 

καθώς  και  ίχνη  καύσης  τους.  Επιπλέον,  απορρίμματα  έχουν  αποτεθεί  στην  άκρη  της 

λιμνοθάλασσας  σε  συνολικό  μήκος  510  m πριν  την  αρχή  της  χωματερής  και  προς  την 

κατεύθυνση της πόλης του Μεσολογγίου (σημείο 1 - σημείο 2). Έτσι, αν προστεθούν και τα 

420  m μετώπου της χωματερής (σημείο 2 - σημείο 3), σχηματίζεται συνολικά ένα μέτωπο 

απορριμμάτων  μήκους  930  m,  μέσα  στη  λιμνοθάλασσα.  Οι  εικόνες  που  ακολουθούν 

περιγράφουν  την  τραγική  πραγματικότητα  που  βιώνει  σήμερα  το  οικοσύστημα  της 

λιμνοθάλασσας, παρά την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Μεσολογγίου.

  

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Α

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 28’ 55.1’’ 38ο 19’ 55.8’’
2 21ο 29’ 03.2’’ 38ο 19’ 45.8’’
3 21ο 29’ 10.0’’ 38ο 19’ 32.9”
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ΧΑΡΤΗΣ Α
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ΑΡΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΗΜΕΙΟ 1)
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ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΡΧΗ ΧΑΔΑ

(ΣΗΜΕΙΟ2)

21



ΑΡΧΗ ΧΑΔΑ

(ΣΗΜΕΙΟ 2)
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ΤΕΛΟΣ ΧΑΔΑ

(ΣΗΜΕΙΟ 3)
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ΧΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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ΧΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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ΧΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
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ΧΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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ΧΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!
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Β. ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ  

Λίγο  πριν  και  πολύ  κοντά  στον  ΧΑΔΑ  βρίσκονται  σημαντικές  αποθέσεις  ιζημάτων, 

προφανώς από εκβαθύνσεις, του πυθμένα δημιουργώντας ένα εντελώς αντιαισθητικό τοπίο 

και υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον βιότοπο.

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Β

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 28’ 27.88’’ 38ο 20’ 26.30’’
2 21ο 28’ 35.02’’ 38ο 20’ 18.47”

ΧΑΡΤΗΣ Β
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ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
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Γ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Στην παραλιακή ζώνη στα ανατολικά της πόλης παρατηρούνται προκλητικότατες αποθέσεις 

απορριμμάτων  στην  παραλιακή  οδό  αλλά  και  κατά  μήκος  του  δρόμου  που  οδηγεί  στον 

ΧΑΔΑ  (1300m).  Αξίζει  να  σημειωθεί  ο  τελευταίος  δρόμος  βρίσκεται  εντός  της 

λιμνοθάλασσας.

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Γ

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 26’ 38.50’’ 38ο 22’ 07.00’’
2 21ο 26’ 49.50’’ 38ο 21’ 53.00’’
3 21ο 27’ 35.02’’ 38ο 21’ 32.50”
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ΧΑΡΤΗΣ Γ
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

(ΣΗΜΕΙΟ 1)
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ΑΡΧΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ

(ΣΗΜΕΙΟ 2)
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ΤΕΛΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ

(ΣΗΜΕΙΟ 3)
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Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – ΓΗΠΕΔΑ

Η περιοχή που περιβάλλει δυτικά το λιμάνι και βόρεια μέχρι τα γήπεδα, έχει μετατραπεί σε 

ανεξέλεγκτο  χώρο  διάθεσης  αδρανών  υλικών  προσβάλλοντας  με  άσχημο  τρόπο  την 

αισθητική της πόλης.

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Δ

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 25’ 09.30’’ 38ο 21’ 48.70’’
2 21ο 25’ 01.80’’ 38ο 21’ 44.30’’
3 21ο 25’ 01.80’’ 38ο 21’ 32.30’’
4 21ο 25’ 03.00’’ 38ο 21’ 47.80”
5 21ο 24’ 52.08’’ 38ο 21’ 53.76”
6 21ο 24’ 56.04’’ 38ο 21’ 57.50”
7 21ο 25’ 06.06’’ 38ο 22’ 01.46”
8 21ο 25’ 14.13’’ 38ο 22’ 01.36”
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ΧΑΡΤΗΣ Δ
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ΚΟΜΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ –ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΣΗΜΕΙΟ 1
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ΠΡΟΒΛΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΟ 2
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ΣΗΜΕΙΟ 2

ΣΗΜΕΙΟ 3
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ΣΗΜΕΙΟ 4
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ΣΗΜΕΙΑ 5-8
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Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ – ΚΤΕΟ

Από τη βόρειο-δυτική πλευρά του κτιρίου της Νομαρχίας, κατά μήκος της παραλιακής οδού 

και μέχρι  το ΚΤΕΟ, η περιοχή έχει  μετατραπεί  σε ένα τεράστιο χώρο διάθεσης αδρανών 

υλικών (μπάζα) και σκουπιδιών..

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Ε

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 25’ 23.70’’ 38ο 22’ 31.80’’
2 21ο 25’ 25.80’’ 38ο 22’ 35.40’’
3 21ο 25’ 21.60’’ 38ο 22’ 45.20’’
4 21ο 24’ 55.37’’ 38ο 23’ 23.53”
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ΧΑΡΤΗΣ Ε
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ΣΗΜΕΙΟ 1
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ΣΗΜΕΙΟ 2
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ΣΗΜΕΙΑ 3-4
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ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 

Χ.Α.Δ.Α.

ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΕΣ

Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
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3.2 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΕΣ

Θεωρητικά ο ΧΑΔΑ στη θέση Βοσκές είναι ανενεργός, έχει εγκριθεί η άδεια αποκατάστασής 

του από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται η χρηματοδότηση και υλοποίηση 

του έργου. Στην πράξη όμως, η αυτοψία έδειξε ότι, ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί όνειδος 

για το Νομό και τη χώρα ολόκληρη.  

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη ΣΤ

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 16’ 42.06’’ 38ο 22’ 31.58’’
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ
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ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ –Χ.Α.Δ.Α. ΒΟΣΚΕΣ

Η απόθεση των απορριμμάτων αρχίζει 250 m πριν την είσοδο της χωματερής
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Στο βάθος … η χωματερή!
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ΕΔΩ ΧΩΜΑΤΕΡΗ..
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ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΝΤΟΠΙΑ… 
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ΚΑΥΣΗ…
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΩΝ
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ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ..
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ΕΥΗΝΟΣ
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3.3 ΕΥΗΝΟΣ

Η περιοχή του Ευήνου δεν εντάσσεται στη λίστα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  Η κοίτη  του  ποταμού από την γέφυρα  της  εθνικής  οδού μέχρι  τη  θάλασσα 

εντάσσεται  στα γεωγραφικά όρια του Φορέα. Ο Εύηνος έχει  μετατραπεί  σήμερα σε έναν 

ατελείωτο σκουπιδότοπο. Η έννοια της χωματερής δεν υφίσταται, καθώς κατά μήκος τόσο 

της ανατολικής (3500m) όσο και της δυτικής (3000m) όχθης του αποτίθενται καθημερινά 

εντελώς ανεξέλεγκτα κάθε είδους απορρίμματα.

Η ανατολική όχθη του ποταμού χρησιμοποιείται από το Δήμο Χάλκειας όπου αποτίθενται 

σκουπίδια σε μήκος 3500 μέτρων μέσα στην κοίτη του ποταμού. Εντοπίστηκε και ένα χώρος 

όπου πραγματοποιείται καύση των απορριμμάτων.

Η δυτική όχθη χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου αν και ο Δήμος 

διαθέτει  οργανωμένο  ΧΥΤΑ.  Σε  ένα  μέτωπο  3000  μέτρων  αποτίθενται  ανεξέλεγκτα 

απορρίμματα ενώ ο χώρος χρησιμοποιείται για κτηνοτροφικές και αγροτικές δραστηριότητες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκουπιδότοπος αρχίζει μέσα στο χωριό Ευηνοχώριο και ακριβώς 

δίπλα στη γέφυρα της εθνικής οδού. 
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ΕΥΗΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 
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3.3.1 ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Η ανατολική όχθη του ποταμού σε μια απόσταση 3500 μέτρων από τη γέφυρα της εθνικής 

οδού προς τη θάλασσα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του Δήμου Χάλκειας ως ένας 

απέραντος  σκουπιδότοπος.  Η  περιοχή  χρησιμοποιείται  για  αγροτικές  και  κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες. Σε ένα σημείο πραγματοποιείται και καύση των σκουπιδιών δημιουργώντας 

αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Ζ

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 33’ 14.93’’ 38ο 22’ 32.00’’
2 21ο 33’ 15.98’’ 38ο 22’ 29.36’’
3 21ο 33’ 23.22’’ 38ο 21’ 53.76’’
4 21ο 33’ 16.30’’ 38ο 21’ 42.56’’
5 21ο 33’ 07.20’’ 38ο 21’ 31.00’’
6 21ο 32’ 56.86’’ 38ο 21’ 21.16’’

ΧΑΔΑ 21ο 32’ 51.05’’ 38ο 21’ 14.37’’
7 21ο 32’ 49.14’’ 38ο 21’ 04.54’’
8 21ο 32’ 47.11’’ 38ο 20’ 57.65”
9 21ο 32’ 43.78’’ 38ο 20’ 52.95’’
10 21ο 32’ 39.65’’ 38ο 20’ 48.26’’
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ΧΑΡΤΗΣ Ζ

ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
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ΣΗΜΕΙΟ 1
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ΣΗΜΕΙΟ 2
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ΣΗΜΕΙΟ 3
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ΣΗΜΕΙΟ 4
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ΣΗΜΕΙΟ 5
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ΣΗΜΕΙΟ 6
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ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
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ΣΗΜΕΙΟ 7
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ΣΗΜΕΙΟ 8
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ΣΗΜΕΙΟ 9
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ΣΗΜΕΙΟ 10
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ΕΥΗΝΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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3.3.2 ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού και σε μήκος 3000 μέτρων από τη γέφυρα της 

εθνικής οδού προς τη θάλασσα αποτίθενται ανεξέλεγκτα σκουπίδια από τους κατοίκους του 

Ευηνοχωρίου. Στην περιοχή υπάρχει έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. 

Συντεταγμένες σημείων του χάρτη Η

Σύστημα Συντεταγμένων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΄84 (WGS84) Ν,Ε

Σημείο Ε Ν
1 21ο 33’ 14.93’’ 38ο 22’ 32.00’’
2 21ο 33’ 15.98’’ 38ο 22’ 29.36’’
3 21ο 33’ 23.22’’ 38ο 21’ 53.76’’
4 21ο 33’ 16.30’’ 38ο 21’ 42.56’’
5 21ο 33’ 07.20’’ 38ο 21’ 31.00’’
6 21ο 32’ 56.86’’ 38ο 21’ 21.16’’

ΧΑΔΑ 21ο 32’ 51.05’’ 38ο 21’ 14.37’’
7 21ο 32’ 49.14’’ 38ο 21’ 04.54’’
8 21ο 32’ 47.11’’ 38ο 20’ 57.65”
9 21ο 32’ 43.78’’ 38ο 20’ 52.95’’
10 21ο 32’ 39.65’’ 38ο 20’ 48.26’’

ΧΑΡΤΗΣ Η

ΕΥΗΝΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

(ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ)
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ΣΗΜΕΙΟ 1
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ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ 2 (500 m)
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ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ 3 (300 m)

91



92



ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ 4 (500 m)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αξιολόγηση και συμπεράσματα
Η αναζήτηση  δεδομένων  και  οι  αυτοψίες  που  πραγματοποιήθηκαν  ανέδειξαν  τα  μεγάλα 

προβλήματα  που  υπάρχουν  στο  χώρο  ευθύνης  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, όσον αφορά την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων.

 Σοβαρότατα προβλήματα εντοπίζονται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες:

α) κοίτη Ευήνου ποταμού

β) παραλιακή ζώνη Μεσολογγίου 

γ) παραλιακή ζώνη Νεοχωρίου

Αντίθετα,  δεν  εντοπίστηκαν  ιδιαίτερα  προβλήματα  γύρω  από  τη  λιμνοθάλασσα  του 

Αιτωλικού και  την κοίτη του Αχελώου,  στο χώρο ευθύνης του Φορέα,  καθώς η έλλειψη 

οδικού δικτύου και ομαλής/προσβάσιμης όχθης δυσχεραίνει την πρόσβαση των κατοίκων.

Η κατάσταση όπως αποτυπώθηκε από τις αυτοψίες που διενεργηθήκαν, περιγράφεται με τα 

πιο μελανά χρώματα. Συγκεκριμένα:

α) κοίτη Ευήνου ποταμού

Ο Εύηνος λόγω του ομαλού ανάγλυφου της κοίτης του ευνοεί την απόθεση απορριμμάτων, 

καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στα χωριά Γαλατάς και Ευηνοχώρι.  Οι κάτοικοι του Δήμου 

Χάλκειας αλλά και ο ίδιος ο Δήμος φαίνεται ότι χρησιμοποιούν συστηματικά την κοίτη του 

ποταμού για διάθεση των απορριμμάτων τους.  Οι κάτοικοι  αποθέτουν όπου τους βολεύει 

πάσης φύσεως απορρίμματα δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό θέαμα. Ο Δήμος χρησιμοποιεί 

μια συγκεκριμένη περιοχή σαν χώρο διάθεσης όπου πραγματοποιεί ανεξέλεγκτη καύση των 

απορριμμάτων.  Για  το  συγκεκριμένο  χώρο  απαιτείται  άμεσα  η  λήψη  μέτρων  (α΄ 

προτεραιότητα – βαθμός >90) καθώς ρυπαίνεται άμεσα ο υδροφόρος της περιοχής αλλά και  

το  πόσιμο  νερό  του  ποταμού.  Οι  εικόνες  κοπαδιού  προβάτων  που  βόσκουν  μέσα  στην 

καιγόμενη χωματερή καθώς και στα παρακείμενα στην όχθη σκουπίδια, ολοκληρώνουν την 

αθλιότητα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκλύσεις αερίων από την καύση των 

σκουπιδιών, τα στραγγίσματα των απορριμμάτων που κατακλύζουν επιφανειακά και υπόγεια 

νερά  και  οι  μολύνσεις  που  μεταφέρονται  μέσω  πτηνών,  τρωκτικών,  εντόμων  και  ζώων 
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εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους  για την υγεία των πολιτών και την προστασία του 

οικοσυστήματος.

Αντίστοιχη κατάσταση παρουσιάζεται και στην αντίπερα όχθη. Οι κάτοικοι του Ευηνοχωρίου 

(Δήμος Μεσολογγίου) αν και έχουν τη δυνατότητα διάθεσης των απορριμμάτων τους στο 

ΧΥΤΑ του Δήμου τους,  προτιμούν την απευθείας  διάθεση μέσα στην κοίτη του Ευήνου. 

Προφανώς η χρόνια συνήθεια δεν μπορεί να αλλάξει  στους λίγους μήνες λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ. Αν και υπάρχουν πινακίδες του Δήμου που απαγορεύουν τη ρίψη απορριμμάτων στο 

ποτάμι, οι κάτοικοι αποθέτουν τα σκουπίδια τους ακόμη και μέσα στο χωριό τους, αρκεί να 

είναι μέσα στο ποτάμι. Είναι τόσο συνυφασμένη η ζωή τους με το ποτάμι!

 

β) παραλιακή ζώνη Μεσολογγίου 

Η άσχημη κατάσταση στο Δήμο  Μεσολογγίου συνεχίζεται  και  στην  παραλιακή ζώνη.  Η 

χωματερή στη θέση  Εμπατή μοιάζει με «ξέφραγο αμπέλι» όπου αποτίθενται και καίγονται 

σκουπίδια  μέσα  στη  λιμνοθάλασσα,  τη  στιγμή  που  λειτουργεί  ο  ΧΥΤΑ  του  Δήμου.  Οι 

καταδίκες  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  και  τα  πρόστιμα  της  ΕΕ  δεν  έφεραν  κανένα 

αποτέλεσμα.

Όλη  η  παραλιακή  ζώνη  χρησιμοποιείται  από  τους  κατοίκους  σαν  χώρος  διάθεσης 

απορριμμάτων. Μπάζα αποτίθενται κατά προκλητικό τρόπο σε όλο το μήκος της παραλιακής 

οδού και δεν φαίνεται να ενοχλείται κανείς ιδιαίτερα.

Αν  και  υπάρχουν  μερικοί  κάδοι  του  Δήμου  για  την  απόθεση  ογκωδών  αντικειμένων, 

συναντάει κανείς μπάζα και σκουπίδια, στην παραλιακή οδό, στην προβλήτα του λιμανιού, 

πίσω από  το  κτίριο  της  Νομαρχίας  και  έξω  από  το  χώρο  φύλαξης  και  συντήρησης  των 

απορριμματοφόρων.  Η  όλη  εικόνα  θυμίζει  πολιτεία  αφρικανικού  κράτους  και  η  ανοχή 

κατοίκων και αρχών είναι πρωτοφανής.

γ) παραλιακή ζώνη Νεοχωρίου

Αν όλα τα παραπάνω φαντάζουν υπερβολικά, τότε η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της 

«ανενεργής» χωματερής στη θέση Βοσκές, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου, του 

Δήμου  Οινιαδών  είναι  εξωπραγματική.  Η  παλιά  χωματερή  βρίσκεται  στα  όρια  της 

λιμνοθάλασσας και σήμερα έχει μετατραπεί σε έναν απίστευτο σκουπιδότοπο, νεκροταφείο 

απορριμμάτων  και  ζώων,  καλύπτοντας  έκταση  πολλαπλάσια  της  αρχικής  χωματερής.  Το 
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μικρό ανάχωμα που έχει δημιουργηθεί στην είσοδο της χωματερής, οδήγησε τους κατοίκους 

της περιοχής στην απόθεση απορριμμάτων και νεκρών ζώων κατά μήκος των δρόμων δίπλα 

στη  χωματερή  αλλά και  στα  γειτονικά  χωράφια.  Σαν  αποτέλεσμα,  έχει  κορεστεί  πια  μια 

μεγάλη έκταση με  απορρίμματα  και  κοπάδια  που βόσκουν  ή διέρχονται  μέσα από αυτά, 

εγκυμονώντας πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.  

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κρίνεται ως πολύ σοβαρή και επικίνδυνη για τους 

κατοίκους αλλά και για το οικοσύστημα της περιοχής. Η τοπική αλλά και η νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση φαίνονται ανήμπορες και ανίκανες να επιλύσουν χρόνια προβλήματα που 

ταλανίζουν  την  περιοχή.  Ο  Φορέας  Διαχείρισης  Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου-

Αιτωλικού πρέπει να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις, ενεργοποιώντας 

όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε με συλλογική προσπάθεια και αίσθημα ευθύνης να 

προχωρήσουμε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της αξιοπρέπειάς 

μας.  
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2η Φάση

β) διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Συγκεκριμένα, διατύπωση προτάσεων για:

• Μέτρα αποθάρρυνσης της επέκτασης υπαρχόντων Χ.Α.Δ.Α. 

ή και δημιουργίας νέων

• Μέτρα αποκατάστασης των χώρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μέτρα αποθάρρυνσης της επέκτασης υπαρχόντων Χ.Α.Δ.Α. ή και 

δημιουργίας νέων

Οι  εικόνες  που  αποτυπώθηκαν  κατά  τη  φάση  καταγραφής  και  αξιολόγησης  των  χώρων 

ανεξέλεγκτης  διάθεσης  απορριμμάτων  και  ογκωδών  αντικειμένων  στα  όρια  ευθύνης  του 

Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού αποκάλυψαν το μέγεθος  του 

προβλήματος.  Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας  και  κατά συνέπεια  και  η  υπό μελέτη  περιοχή 

εμφανίζει εικόνα αθλιότητας όσο αφορά το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Οι  ευθύνες  της  κεντρικής  πολιτείας,  της  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης,  της  τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών είναι τεράστιες. Η κεντρική πολιτεία, όπως 

αυτή εκφράζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συγκεχυμένη και μερική άποψη 

για το πρόβλημα στο Νομό. Η μόνιμη απειλή καταδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

οδηγήσει στη συγκάλυψη γεγονότων και καταστάσεων. Σαν αποτέλεσμα, τα μηνύματα που 

μεταφέρονται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μια κατάσταση 

ελεγχόμενη, με μειωμένο αριθμό ΧΑΔΑ και μια σειρά διαδικασιών και έργων σε εξέλιξη. 

Η  Νομαρχία  σε  πρόσφατη  διαδικασία  ελέγχου  επίσης  εστιάζεται  στη  λειτουργία 

χαρακτηρισμένων/αναγνωρισμένων ενεργών ΧΑΔΑ, ενώ αγνοεί τους θεωρητικά ανενεργούς 

ΧΑΔΑ και όλους τους άλλους σκουπιδότοπους που βρίσκονται διάσπαρτοι σε ολόκληρο το 

Νομό, αλλά και εντός των ορίων ευθύνης του Φορέα.

Οι πολίτες φυσικά δεν μένουν αμέτοχοι σε αυτό το δράμα και φέρουν ίσως το μεγαλύτερο 

μερίδιο ευθύνης. Είναι κωμικοτραγικό το γεγονός ότι δημιουργούν ή αποδέχονται αυτή την 

απαράδεκτη εικόνα στη γειτονιά τους ή και μέσα στους οικισμούς τους, ενώ αντιδρούν κατά 

προκλητικό  τρόπο  στην  κατασκευή  έργων  προστασίας  και  αποκατάστασης  του 

περιβάλλοντος, όπως  ΧΥΤΑ. Απίστευτη εμφανίζεται η εικόνα του Δήμου Μεσολογγίου που 

αν και διαθέτει ΧΥΤΑ οι δημότες του εξακολουθούν να διαθέτουν ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια 

τους ακόμη και μέσα στην ίδια την πόλη του Μεσολογγίου ή στο Ευηνοχώρι.
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Εικόνες  τριτοκοσμικές,  βγαλμένες  μέσα  από  ένα  ζοφερό  παρελθόν,  που  χρωματίζουν  με 

μελανά χρώματα το παρόν και προκαλούν έντονη ανησυχία για ένα δυσοίωνο μέλλον.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Η έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης θεωρούνται ως οι βασικές αιτίες αυτής της 

κατάντιας. 

Το σύνολο των πολιτών δεν γνωρίζει  την τύχη  των απορριμμάτων  τους.  Το σύνολο των 

πολιτικών και των διοικητικών υπαλλήλων έχει ασαφή εντύπωση για τις χωροθετήσεις των 

χώρων ανεξέλεγκτης ή ελεγχόμενης απόθεσης απορριμμάτων και για τις δυνατότητες και τις 

μεθόδους διαχείρισης και επεξεργασίας τους. 

Είναι σύνηθες το φαινόμενο οι Δήμαρχοι να μην έχουν επισκεφτεί ποτέ τους σκουπιδότοπους 

της περιοχής τους, όπως σύνηθες είναι και το φαινόμενο να θεωρούν ότι είναι ειδήμονες στα 

θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια, η Νομαρχία και οι Δήμοι είτε δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό είτε δεν 

διαθέτουν  επαρκές  προσωπικό  για  την  κάλυψη  αυτών  των  θεμάτων.  Η  Περιφέρεια,  η 

Νομαρχία και οι Δήμοι είτε δεν σκέφτηκαν, είτε δεν θέλησαν να ενημερώσουν ποτέ τους 

πολίτες για τα προβλήματα και τους κινδύνους που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη διάθεση των 

απορριμμάτων και για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. 

Οι πολιτικοί, που είναι μέρος της κοινωνίας μας και εκλέγονται από τους πολίτες, άμεσα ή 

έμμεσα,  δεν  διαθέτουν  τις  γνώσεις  αλλά  και  την  παιδεία  για  να  μπορέσουν  να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα θέματα προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος. 

Στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θίγονται πάντοτε τα συμφέροντα κάποιων και 

κανείς  πολιτικός  δεν  τολμά  να  αναλάβει  το  περίφημο  “πολιτικό  κόστος”  για  την 

αποκατάσταση της ισορροπίας της φύσης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωή μας.

Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν επισκεφτεί ένα σκουπιδότοπο, έχουν μυρίσει ή έχουν αισθανθεί 

την  τρομακτική  κατάσταση  που  δημιουργείται  από  την  ανεξέλεγκτη  διάθεση  των 

απορριμμάτων τους.
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Είναι δύσκολο να ευαισθητοποιηθεί κάποιος αν δεν νιώσει από πρώτο χέρι τη σοβαρότητα 

της κατάστασης. Είναι τελείως διαφορετικό να συμφωνούμε ότι τα σκουπίδια δημιουργούν 

προβλήματα στο περιβάλλον από το να ζήσουμε από κοντά αυτά τα προβλήματα. Η κοινωνία 

του  “καναπέ  και  της  παραπληροφόρησης”  δεν  μπορεί  να  αντιληφθεί  την  πραγματική 

διάσταση του προβλήματος. 

• Ο  ρόλος  του  Φορέα  ως  κινητήριου  μοχλού  διατήρησης,  αποκατάστασης  και 

ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του, οφείλει  και πρέπει να είναι καταλυτικός.  Ο 

Φορέας πρέπει να καλύψει τα κενά που άφησαν όλες οι άλλες διοικητικές δομές και 

να συνδράμει αποφασιστικά και δυναμικά στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και 

φύσης.

• Η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο.

Ενημέρωση στο σχολείο, στο καφενείο, στην εκκλησία, στις υπηρεσίες, στους οργανισμούς 

κλπ.  από  εξειδικευμένο  προσωπικό.  Η  διενέργεια  ημερίδων,  συνεδρίων  και  δράσεων 

γενικότερης προβολής έχει αποδειχθεί ότι απευθύνεται τελικά σε ανθρώπους που δεν είναι 

διατιθεμένοι  να  ακούσουν  και  πραγματοποιείται  ουσιαστικά  μόνο  για  το  “θεαθήναι”. 

Απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων σε κατηγορίες πολιτών κλειδιά 

που μπορούν και να ακούσουν αλλά και να μεταφέρουν μηνύματα.  

• Τα  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας  μπορούν  να  φανούν  αρωγοί  σε  αυτή  την 

προσπάθεια.

Η  καταχώρηση  συχνών  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  μηνυμάτων  αλλά  και  έντυπων 

μηνυμάτων  σε  τοπικά  περιοδικά  και  εφημερίδες,  μπορεί  να  μεταφέρει  γρήγορα  και 

αποτελεσματικά το αίσθημα ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει τριγύρω, ότι κάτι αλλάζει προς 

το καλύτερο για την ποιότητα της ζωής μας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

• Η δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων μπορεί να δράσει καταλυτικά στον 

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των πολιτών.
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Ομάδες  εθελοντών από μαθητές,  φοιτητές,  εκπαιδευτικούς,  συλλόγους,  αθλητικές  ομάδες, 

εκκλησία, κλπ. μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πυρήνα ανθρώπων, ποιοτικό αλλά 

και ποσοτικό, που μπορούν να μεταφέρουν σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα τα μηνύματα 

της  προστασίας  και  της  αποκατάστασης  του  περιβάλλοντος,  αλλά  και  να  συνεισφέρουν 

άμεσα και αποτελεσματικά σε δράσεις προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

Τα δίκτυα των εθελοντών σε συνεργασία με τον Φορέα θα μπορούσαν να διοργανώνουν 

ημέρες ή εβδομάδες ενημέρωσης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και περιοχές καθώς και 

να  πραγματοποιούν  εκστρατείες  καθαρισμού  και  αποκατάστασης  ακτών,  οχθών, 

κοινόχρηστων χώρων κλπ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

• Η  υφιστάμενη  νομοθεσία  υπό  τη  μορφή  Κοινοτικών  Οδηγιών  και  ΚΥΑ 

καθορίζουν αρμοδιότητες και ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο  Φορέας ως ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου οφείλει να απευθυνθεί και να ζητήσει την 

παρέμβαση  της  δικαιοσύνης  όταν  φορείς  του  κράτους  και  της  αυτοδιοίκησης  δεν 

ευθυγραμμίζονται  με το γράμμα του νόμου και αδιαφορούν ή ακόμη και  συναινούν στην 

καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις περιπτώσεις 

ιδιωτών που προβαίνουν σε αντίστοιχες ενέργειες.

• Η  επιτήρηση/αστυνόμευση  του  χώρου  ευθύνης  του  φορέα  θα  δημιουργήσει 

αίσθημα  ασφάλειας  και  ανακούφισης  στους  υπεύθυνους  ενώ  θα  προβληματίσει 

σοβαρά τους ανεύθυνους πολίτες.

Η φύλαξη/επιτήρηση της περιοχής ευθύνης του Φορέα, από προσωπικό του Φορέα, είναι από 

τις βασικές δράσεις και υποχρεώσεις του Φορέα. Η καλά οργανωμένη και μεθοδική φύλαξη 

της περιοχής ευθύνης του Φορέα εκτός από την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της 

περιοχής θα συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση της παράνομης θήρευσης και αλιείας και 

φυσικά και στην παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μέτρα αποκατάστασης των χώρων 

Ο Φορέας πρέπει με παρεμβάσεις του να ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις από 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και τους Δήμους της 

περιοχής ευθύνης του.

• Η άμεση χωροθέτηση οργανωμένων  χώρων  διάθεσης  ογκωδών  αντικειμένων 

και αδρανών υλικών είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική και αναμένεται να απαλύνει 

το οξύ πρόβλημα των συσσωρευμένων μπαζών. 

Η χωροθέτηση χώρων διάθεσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων επιφέρει 

πάντοτε  συγκρούσεις  με  την  άγνοια  των  κατοίκων  και  τη  δυσπιστία  τους  ως  προς  την 

αποτελεσματικότητα της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Η άμεση τοποθέτηση μεγάλων κάδων για τη διάθεση ογκωδών αντικειμένων 

είναι επιτακτική. 

Ο  Δήμος  Μεσολογγίου  έχει  ήδη  προχωρήσει  στην  υιοθέτηση  αυτού  του  μέτρου  αλλά 

φαίνεται  να  είναι  περιορισμένο  και  αποσπασματικό.  Προφανώς  απαιτείται  επέκταση  του 

μέτρου τόσο ως προς τον αριθμό των κάδων όσο και ως προς τη γεωγραφική κάλυψη. Αξίζει  

να σημειωθεί πάντως ότι ογκώδη αντικείμενα και μπάζα δεν μπορούν να αποτίθενται στον 

ΧΥΤΑ και γι’ αυτό απαιτείται άμεση χωροθέτηση και διαμόρφωση χώρων διάθεσης αδρανών 

υλικών και ογκωδών αντικειμένων.

• Η  φύλαξη  και  συντήρηση  των  ανενεργών  ΧΑΔΑ  αποτελούν  αποκλειστική 

ευθύνη των Δήμων.

Οι  ανενεργοί  ΧΑΔΑ  πρέπει  να  φυλάσσονται  συστηματικά  καθώς  επίσης  και  να 

επιδιορθώνονται τυχόν ζημιές της περίφραξης. Η κατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Βοσκές 

του Δήμου Οινιαδών και στη θέση Εμπατή του Δήμου Μεσολογγίου είναι απαράδεκτη. Οι 

Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και το κόστος αποκατάστασης των περιοχών γύρω 

από τους ΧΑΔΑ. Οφείλουν να συγκεντρώσουν όλα τα σκουπίδια που έχουν συσσωρευτεί   σε 
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μεγάλες εκτάσεις γύρω από τους ΧΑΔΑ και να περιφράξουν εκ νέου τους χώρους. Επίσης σε 

συνεργασία  με  τη  Νομαρχία  και  την  Περιφέρεια  πρέπει  να  επιταχύνουν  τις  διαδικασίες 

αποκατάστασης  των  ΧΑΔΑ,  όπως  αυτές  ορίζονται  στις  εγκριτικές  αποφάσεις  της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών (σελ. 6-11). Σε 

κάθε περίπτωση όμως, οι Δήμοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την άθλια κατάσταση 

στην οποία έχουν περιέλθει αυτοί οι χώροι.

Τα βασικά έργα αποκατάστασης χωματερών προσδιορίζονται με λεπτομέρεια στην Εγκύκλιο 19  

(Αρ. Πρωτ.: οικ. 135977/5051 – 14/12/2005) με θέμα “Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων  

Αποκατάστασης  Χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  (ΧΑΔΑ)”.  Ειδικότερα  για  την  

περιοχή ευθύνης του Φορέα και την ευρύτερη περιοχή οι “ Όροι και προϋποθέσεις για την  

αποκατάσταση  των  ΧΑΔΑ”  προσδιορίζονται  από  τις  μελέτες  των  Δήμων  Μεσολογγίου,  

Αιτωλικού  και  Οινιαδών  και  τις  αντίστοιχες  αδειοδοτήσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  

Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας.  Τα  μέτρα  όμως  αυτά  εστιάζονται  στην  αποκατάσταση  των  

συγκεκριμένων  εδαφικών  τεμαχίων  που  δέχονται  τη  μάζα  των  σκουπιδιών  και  όχι  στη  

συνολικότερη αποκατάσταση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.      

Η  περίπτωση  του  Εύηνου  ποταμού  αποτελεί  νέο  πονοκέφαλο  για  το  νομό 

Αιτωλοακαρνανίας αφού  μέχρι  τώρα  επιμελώς  είχε  μείνει  μακριά  από  τα  φώτα  της 

δημοσιότητας  το  πρόβλημα αυτό.  Καθώς  τα  σκουπίδια  βρίσκονται  μέσα  στην  κοίτη  του 

ποταμού, απαιτείται  άμεση αποκατάσταση της κόιτης με μεταφορά των απορριμμάτων σε 

άλλο χώρο. Τα στραγγίσματα ρυπαίνουν συστηματικά πια πόσιμο νερό και κατηφορίζουν 

ανενόχλητα μέχρι τη θάλασσα μαζί με τα σκουπίδια που παρασέρνουν στο πέρασμά τους τα 

ορμητικά νερά του ποταμού.

Απαιτείται άμεση αστυνόμευση του χώρου και επέμβαση της δικαστικής αρχής.

Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Χάλκειας  που καίει  νυχθημερόν  ανεξέλεγκτα μέσα στην κοίτη του 

ποταμού,  πρέπει  επίσης  άμεσα  να  κλείσει  και  να  μεταφερθούν  τα  υπολείμματα  των 

απορριμμάτων σε άλλο ελεγχόμενο χώρο. 

Ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης και προστασίας του Εύηνου ποταμού θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τα ακόλουθα:
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• Άμεση αποκατάσταση της παράνομης χωματερής και των οχθών του ποταμού με 

διαμόρφωση του αναγλύφου και μεταφορά των σκουπιδιών όπου απαιτείται.

• Ανάπτυξη  του  Ιππικού  κέντρου  στο  Ευηνοχώρι  και  δημιουργία  γηπέδων  (π.χ. 

μπάσκετ, τέννις, ποδοσφαίρου 5x5), αναψυκτηρίου, και παιδικών χαρών στη γύρω 

περιοχή.

• Ανάδειξη της ιστορίας του ποταμού Ευήνου και της σημασίας του στην οικονομική 

και πολιτισμική εξέλιξη και ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας, με τη δημιουργία: 

κέντρου  ενημέρωσης,  οικοτουριστικών  μονοπατιών εκατέρωθεν  του ποταμού και 

την  τοποθέτηση  ενημερωτικών  πινακίδων  για  την  ιστορία,  την  χλωρίδα  και  την 

πανίδα της περιοχής.

• Ορθολογική διαχείριση και δημιουργία διαχειριστικού σχεδίου για τη διαχείριση των 

αδρανών φερτών υλικών του ποταμού

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι και αυτό των κοπαδιών των αιγοπροβάτων και των βοειδών 

που βόσκουν μέσα στους ΧΑΔΑ του Ευήνου και στη θέση Βοσκές στη Λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου. Απαιτείται άμεσος τοξικολογικός έλεγχος των ζώων αυτών καθώς και του 

γάλακτος που διατίθεται στην αγορά. Επίσης, απαιτείται τοξικολογικός έλεγχος και των 

αλιευμάτων τόσο στην περιοχή κοντά στη  θέση Βοσκές όσο και κοντά στη θέση Εμπατή 

και πλησίον της πόλης του Μεσολογγίου.    

 

Απαιτείται  επίσης  έλεγχος  διοξινών  στα  εδάφη  και  στις  καλλιέργειες  πλησίον  των 

υφιστάμενων ΧΑΔΑ όπου πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη καύση των απορριμμάτων.

 Η ανεξέλεγκτη  διάθεση των απορριμμάτων  πραγματοποιείται  κατά κανόνα  κοντά στους 

οικισμούς  και  σε  χώρους  με  περιορισμένη  πρόσβαση  ή  μειωμένη  κινητικότητα.  Ο 

σημαντικότερος  παράγοντας αποτροπής της ανεξέλεγκτης  διάθεσης απορριμμάτων είναι  η 

ουσιαστική  αναβάθμιση  αυτών  των  περιοχών.  Η  δημιουργία  δρόμων  καλής 

προσπελασιμότητας, αναψυκτηρίων, γηπέδων, παιδικών χαρών κλπ. μπορεί να αλλάξει ριζικά 

τις  χρήσεις  γης  μιας  περιοχής  και  να  τις  αναβαθμίσει  ουσιαστικά.  Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα  αποκαταστημένων  σκουπιδότοπων  και  χωματερών  αποτελούν  το 

περιβαλλοντικό πάρκο της Θεσσαλονίκης και το πάρκο στο Σχιστό, στην Αττική. Αντίστοιχα 

έργα, σε μικρότερη φυσικά κλίμακα, θα μπορούσαν να γίνουν και στην περιοχή ευθύνης του 

Φορέα. 

107



Περιβαλλοντικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
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Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Σχιστό
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Η  εικόνα  της  παραλιακής  ζώνης  της  πόλης  του  Μεσολογγίου  απαιτεί  άμεση 

αναμόρφωση με απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών και των μπαζών σε ελεγχόμενους και 

οργανωμένους χώρους απόθεσης (π.χ. ΧΥΤΑ).  

    

Η  παραλιακή  ζώνη  του  Μεσολογγίου  και  όλοι  οι  χώροι  ανεξέλεγκτης  διάθεσης 

απορριμμάτων θα μπορούσαν να μετατραπούν σε δημόσιους χώρους αναψυχής σαν τους 

προηγούμενους.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  αυτοί οι  χώροι  αναψυχής  θα μπορούσαν να 

αρδεύονται με τα επεξεργασμένα απόβλητα των παρακείμενων μονάδων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων, αξιοποιώντας έτσι σημαντικές ποσότητες νερού και συνδέοντας με 

άριστο τρόπο τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα όλων των έργων προστασίας 

περιβάλλοντος της περιοχής. 
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