Μελέτες αυτοχρηματοδοτούμενες, ή χρηματοδοτούμενων από φορείς της
περιοχής, που αφορούν το περιβάλλον:
Μελέτη - πρόγραμμα παρακολούθησης επιφανειακών νερών Λούρου - Αράχθου Αχέροντα
Μελέτη διερεύνησης θέσεων για υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχής λίμνης Ζηρού
Μελέτη περιβάλλοντος για την εκβάθυνση του διαύλου και του στενού Πρέβεζας
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής
Μελέτη δημιουργίας ζωνών κτηνοτροφικής ανάπτυξης για τον νομό ’ρτας σε συνεργασία
με το γραφείο ΒΑΚΑΚΗΣ και Συνεργάτες
Μελέτη οριοσήμανσης ζωνών προστασίας Αμβρακικού σε συνεργασία με το γραφείο
Βαβίζος & συνεργάτες
Δράσεις παρακολούθησης της ρύπανσης:
Παρότι δεν έχει αρμοδιότητες ελέγχου της ρύπανσης σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και
τις Νομαρχίες η ΕΤΑΝΑΜ έχει δραστηριοποιηθεί (εξασφαλίζοντας και ειδικευμένο
προσωπικό και τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) στην κατεύθυνση της
παρακολούθησης της ρύπανσης και ειδικότερα:
Από το 1989 μέχρι το 1991 και σε συνεργασία με το τμήμα νερών του ΥΠΕΧΩΔΕ προέβη
σε συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των ποταμών της περιοχής.
Δυστυχώς όμως από το 1992 διεκόπη η συνεργασία και επομένως και το πρόγραμμα
παρακολούθησης.
Από το 1990 και με τον δικό της-εξοπλισμό και προσωπικό εκτελεί ακόμη και σήμερα
συστηματικές μετρήσεις (περίπου ανά τρίμηνο) στον Αμβρακικό Κόλπο και ειδικότερα σε
επιλεγμένες θέσεις κοντά στις εκβολές ποταμών, τάφρων κ.λ.π. για την παρακολούθηση
της διαχρονικής εξέλιξης της ρύπανσης.
Από το 1991 συμμετέχει στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που ορίστηκε
με Νομαρχιακή απόφαση για τον ν. Πρέβεζας μετά από ενέργειες της ΕΤΑΝΑΜ και
διενεργεί ελέγχους κυρίως στα χοιροστάσια της περιοχής χωρίς όμως να έχει δυνατότητα
επιβολής προστίμων παρά μόνο να εισηγείται προς τον Νομάρχη.
Στα πλαίσια του προγράμματος Life - Φύση για τον Αμβρακικό υλοποιεί τριετές
πρόγραμμα (1999 - 2001) παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των μεγάλων
λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού καθώς και των στοιχείων του οικοσυστήματος της
προστατευόμενης περιοχής
Με χρηματοδότηση από την ΔΕΥΑ Πρέβεζας εκπονεί σε συνεργασία με το Παν/μιο
Θεσσαλονίκης - Τμήμα Βιολογίας μετρήσεις παραμέτρων του νερού στην περιοχή που
θα εκβάλει η έξοδος του βιολογικού καθαρισμού της Πρέβεζας στο Ιόνιο.
Με την χρήση 3 τζιπ και 6 εποπτών - φυλάκων έλεγχε τις παράνομες δραστηριότητες
στην περιοχή του Αμβρακικού όσο διάστημα διαρκούσε το πρόγραμμα Life.

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην 20ετή
διάρκεια λειτουργίας της σε θέματα:
Εκπόνησης διαγνωστικών - αναπτυξιακών μελετών
Εκπόνησης τεχνικοοικονομικών μελετών
Εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών
Παροχής συμβουλών και υποστηρικτικών δράσεων σε παραγωγικές επιχειρήσεις και
τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς
Σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς ή
Κοινοτικούς πόρους
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων - συσκέψεων
Για το σκοπό αυτό η Εταιρία έχει αναπτύξει έναν σημαντικό αριθμό στελεχών και
εξωτερικών συνεργατών με αξιόλογη εμπειρία στα παραπάνω θέματα.
1. Σε επίπεδο εκπόνησης μελετών είτε αυτοχρηματοδοτούμενων, είτε
χρηματοδοτούμενων από φορείς της περιοχής παρουσιάζονται οι σημαντικότερες
εξ αυτών:
Μελέτη Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή της Λάκκας Σουλίου νομού
Πρέβεζας (σήμερα δήμος Θεσπρωτικού)
Μελέτη Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περιοχή Φαναρίου
Μελέτη Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περιοχή της Κόπραινας
Μελέτη - πρόγραμμα παρακολούθησης επιφανειακών νερών Λούρου Αράχθου Αχέροντα
Μελέτη διερεύνησης θέσεων για υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό
Πρότυπες μελέτες υδατοκαλλιεργειών για χέλια και τσιπούρα - λαβράκι
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχής λίμνης Ζηρού
Προκαταρκτική μελέτη ήπιας τουριστικής αξιοποίησης λίμνης Ζηρού
Μελέτη περιβάλλοντος για την εκβάθυνση του διαύλου και του στενού Πρέβεζας
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής
Μελέτη δημιουργίας ζωνών κτηνοτροφικής ανάπτυξης για τον νομό ’ρτας σε συνεργασία
με το γραφείο ΒΑΚΑΚΗΣ και Συνεργάτες
Μελέτη οριοσήμανσης ζωνών προστασίας Αμβρακικού σε συνεργασία με το γραφείο
Βαβίζος & συνεργάτες
Μελέτη αγροτικής ανάπτυξης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader Ι για
την περιοχή Αμβρακικού
Μελέτη αγροτικής ανάπτυξης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader ΙΙ για
την περιοχή της νότιας Ηπείρου
Μελέτες αγροτικής ανάπτυξης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader 11 για
την Αιτωλοακαρνανία και την περιοχή Αποδοτίας - Οφιονείας.
Μελέτη επισήμανσης προϊόντων ποιότητας για την νότια Ήπειρο.
Προμελέτη τουριστικής ανάπτυξης ακτών Ιονίου
Μελέτη κοινών ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών Πρέβεζας και κάτω Ιταλίας.
2. Σε επίπεδο συντονισμού και ενημέρωσης - τεκμηρίωσης
Η ΕΤΑΝΑΜ από την ίδρυση της μέχρι σήμερα οργάνωσε για τον Αμβρακικό σειρά

επιστημονικών συνεδρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συμμετείχε με
εισηγήσεις σε όλα τα συνέδρια που διοργανώθηκαν γύρω από τα ζητήματα
ενδιαφέροντός της, είτε στην περιοχή είτε στην Αθήνα ή τα Γιάννενα. Τα συνέδρια αυτά
έχουν προσθέσει επιστημονική γνώση για τη διαχείριση της περιοχής και ταυτόχρονα
έχουν ευαισθητοποιήσει τόσο τον πληθυσμό όσο και τις υπηρεσίες και τους φορείς για τα
ζητήματα που απασχολούν την περιοχή του Αμβρακικού. Διαδραμάτισε συντονιστικό
ρόλο προκαλώντας ή συμμετέχοντας σε συσκέψεις για κάθε θέμα που αφορά την
προστασία αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.
Έχει οργανώσει πλήρη βιβλιοθήκη που περιέχει όλες τις μελέτες που εκπονήθηκαν για
τον Αμβρακικό από την ίδρυση της αλλά και προηγούμενες και έχει η ίδια εκπονήσει
σειρά μελετών για ειδικότερα θέματα.
Έχει οργανώσει πρόσφατα ένα πρωτοποριακό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών
(GIS) για την περιοχή των δύο νομών Πρέβεζας και ’ρτας, όπου υπάρχει πλήρης
τράπεζα δεδομένων για την περιοχή καθώς και σειρά χαρτογραφικών υπόβαθρων που
συνδυάζονται με τα δεδομένα. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό
εργαλείο για την διαχείριση της περιοχής.
Έχει παίξει συντονιστικό ρόλο για την κατασκευή και λειτουργία ελεγχόμενου
θυροφραγμού για την τροφοδοσία του υγροβιότοπου με γλυκά νερά, προκαλώντας σειρά
συσκέψεων και αναλαμβάνοντας επικεφαλής σχετικής Επιτροπής για τη διαχείρισή του
θυροφραγμού. Τέλος έχει συνεργαστεί με τους υπευθύνους περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στους νομούς Πρέβεζας και ’ρτας παρέχοντας τους τόσο έντυπο υλικό όσο
και κάνοντας ενημερωτικές εισηγήσεις.
Έχει εκδώσει με αποκλειστική της ευθύνη σειρά έντυπων φυλλαδίων για την προβολή
των ενδιαφερόντων της περιοχής και για τα εκτελούμενα προγράμμάτα και επίσης έχει
παράγει βιντεοταινίες για την περιοχή
Τέλος η ΕΤΑΝΑΜ συμμετέχει με εκπρόσωπο της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου, με σχετική απόφαση του
ΥΠΕΧΩΔΕ, και ήδη το Δ.Σ. του φορέα αυτού έχει αποφασίσει η ΕΤΑΝΑΜ να αποτελεί
τον Τεχνικό Σύμβουλο του φορέα.

