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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ  
ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΟΛΤΦΤΣΟΤ 

 

Ο πνηακφο Αιηάθκνλαο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε κήθνο πνηακφο ηεο Διιάδαο. 
Έρεη ηηο πεγέο ηνπ ζην Γξάκκν θαη ηηο εθβνιέο ηνπ ζην Θεξκατθφ Κφιπν, 
δηαζρίδνληαο πέληε λνκνχο. 

Σα θξάγκαηά ηνπ, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα, 
δεκηνπξγνχλ κηα κνλαδηθή ζπζηνηρία ιηκλψλ πνπ μεθηλά απφ ηηο ιίκλεο ηνπ 
Μαθξνρσξίνπ θαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Ζκαζίαο θαη ζπλερίδεηαη ζηηο ιίκλεο 
ησλ Αζσκάησλ, ηεο θεθηάο, ηνπ Πνιπθχηνπ θαη ηνπ Ηιαξίσλα. 

Ο Αιηάθκνλαο θαιχπηεη ην 2‚2,5% ζην ζπλνιηθφ 8‚10% ηεο θαζαξήο 
ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ε ρψξα θπξίσο απφ ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. 

Ζ Σερλεηή Λίκλε Πνιπθχηνπ δηακνξθψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70, κεηά 
απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ (ΤΖ) Πνιπθχηνπ, ν νπνίνο 
ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1974.  

Βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νξεηλψλ φγθσλ ησλ Πηεξίσλ, ηνπ Βεξκίνπ θαη ηνπ 
Βνχξηλνπ. Σν κέγηζην βάζνο ηεο ππνινγίδεηαη ζε 91 m θαη ε κέγηζηε επηθάλεηά 
ηεο ζε 74 km2. 

Γηαζρίδεηαη απφ ηελ Τςειή Γέθπξα εξβίσλ κήθνπο 1372 m  θαη χςνπο 55 
κέηξσλ, θαη ηε κηθξφηεξε Γέθπξα Ρπκλίνπ. 

Ζ Λίκλε αλήθεη ζηε ΓΔΖ θαη έρεη παξαρσξεζεί ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ 
πεξηνρψλ, γηα αιηεπηηθή θαη νηθνηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηερλεηέο ιίκλεο ηεο Διιάδαο, ζηελ 
νπνία πξφζθαηα θαηαζθεπάζηεθε έλα ζχγρξνλν πισηφ ιηκάλη. Σν 
πξφγξακκα πξνσζήζεθε κέζσ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο,  κε ζθνπφ 
ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε νηθνηνπξηζηηθψλ, 
λαπηαζιεηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Σν 
πνιπρξεζηηθφ ιηκάλη, δεκηνπξγήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ «αζπλερψλ πισηψλ 
πξνβιεηψλ βαξένο ηχπνπ». 

ηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Ναπηηθφο Όκηινο Κνδάλεο, κε 
πνηθίιεο λαπηαζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 
αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε ε νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 
λεξψλ, λα βξίζθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο. 
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Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Δπαγγεικαηηψλ 
Φαξάδσλ ηεο Λίκλεο Πνιπθχηνπ αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφζθιεζε ηεο 
νκάδαο καο γηα ελεκέξσζε θαη κεηαμχ άιισλ πιεξνθνξηψλ καο έδσζε 
ζηνηρεία γηα ηα 17 είδε ςαξηψλ πνπ ζπλαληάκε ζηε ιίκλε Πνιπθχηνπ.  

 

Γνπιηαλόο 

Δίλαη ην κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο ςάξη 
ηνπ γιπθνχ λεξνχ παγθφζκηα. ηε 
ιίκλε πνιπθχηνπ ζπλαληάκε κεγέζε 
πνπ μεπεξλάλε ηα ηέζζεξα κέηξα 
κήθνο θαη ζε βάξνο ηα 300 θηιά. Σν 
ζψκα ηνπο είλαη ρσξίο ιέπηα θαη έρεη 
κηα γινηψδε πθή. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ 
γίλεηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη 
Ηνχλην. Σξέθεηαη θπξίσο κε ςάξηα. Σν 
θξέαο ηνπ δελ πεξηέρεη αγθάζηα παξά 
κφλν ηε ξαρνθνθαιηά.  

 

 

 

 

 

Γξηβάδη (Κππξίλνο) 

Σν κέγεζφο ηνπ θζάλεη κέρξη ην 
ελάκηζε κέηξν θαη ην βάξνο ηνπ ζηα 25 
θηιά. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ γίλεηαη θαηά 
ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην. ην 
ζψκα ηνπ έρεη πνιιά κηθξά ιέπηα 
θηηξηλσπνχ ρξψκαηνο θαη ζεσξείηαη 
απφ ηα πην πνλεξά ςάξηα ηεο ιίκλεο. 
Σξέθεηαη θπξίσο κε θπηά πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο 
θαη θαξαβίδεο. 

 

Πέξθα (Πξηθί) 

Δίλαη ίζσο ην θαιχηεξν ςάξη ηνπ γιπθνχ 
λεξνχ. Σν κέγεζφο ηνπ θζάλεη ηα 40 
εθαηνζηά θαη ην βάξνο ηνπ έσο ηα 2 
θηιά. Σν θξέαο ηνπ είλαη άζπξν ρσξίο 
αγθάζηα θαη απφ ηνπο ςαξάδεο 
ζεσξείηαη ε ηζηπνχξα ηεο ιίκλεο. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. 
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Σνύξλα (Λνύηζνο) 

πλαληάηαη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα 
ζηε ιίκλε Πνιπθχηνπ ζε κεγάιν 
αξηζκφ. Σν κέγεζφο ηνπ θζάλεη ην 
έλα κέηξν θαη ην βάξνο ηνπ πεξίπνπ 
ηα 15 θηιά. Θεσξείηαη απφ ηα πην 
σθέιηκα ςάξηα ηεο ιίκλεο ιφγσ ησλ 
πνιιψλ Χ-3 ιηπαξψλ πνπ πεξηέρεη. 
Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζαξθνθάγσλ ςαξηψλ θαη 
αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Μάξηην θαη Απξίιην. Έρεη ιέπηα ςηιά 

γθξη ρξψκαηνο θαη ην θξέαο ηνπ έρεη πνιχ ιίγα θαη κεγάια αγθάζηα. Δίλαη ην 
πξψην ςάξη πνπ αλαπαξάγεηαη ζηε ιίκλε. 

 

 

 

Πεηαινύδα 

Τπάξρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζηε 
ιίκλε θαη δεί ζηνλ ππζκέλα ηεο ζε 
κεγάια θνπάδηα. Αλαπαξάγεηαη 
θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην, 
έρεη κεγάια ιέπηα γθξη ρξψκαηνο 
θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
θπηνθάγσλ ςαξηψλ. Σν κέγεζφο 
ηνπ θηάλεη ηα 40 εθαηνζηά θαη ην 
βάξνο ηνπ πεξίπνπ 2 θηιά. 

 

 

 

 

Κεθαιόπνπιν 

Σν ζπλαληάκε ζε πεηξψδε ζεκεία 
ηεο ιίκλεο. Τπάξρεη ζε κεγάιν 
αξηζκφ θαη έρεη ςηιά γθξη ιέπηα. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Απξίιην θαη Μάην θαη αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ θπηνθάγσλ 
ςαξηψλ. 
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Σζηξόλη (Πιαηίθα) 

Δίλαη ην ςάξη κε ην κεγαιχηεξν 
πιεζπζκφ ζηε ιίκλε. Σν κέγεζφο 
ηνπ θηάλεη ηα 40 εθαηνζηά θαη ην 
βάξνο ηνπ ηα 400‚600 
γξακκάξηα. Αλαπαξάγεηαη θαηά 
ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην. 
Έρεη πνιχ ςηιά γθξη ιέπηα θαη ην 
θξέαο ηνπ πνιχ ιεπηά αγθάζηα. 

 

 

 

Γθξαληδ 

Δμσηεξηθά κνηάδεη πνιχ κε ην θεθαιφπνπιν. Σν κέγεζφο ηνπ θηάλεη ην 
ελάκηζε κέηξν θαη ην βάξνο ηνπ μεπεξλά ηα 30 θηιά. Θεσξείηαη απφ ηα πην 
δπλαηά ςάξηα ηεο ιίκλεο. Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θαη 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπηνθάγσλ ςαξηψλ. ην θξέαο ηνπ έρεη ιίγα 
κεγάια αγθάζηα. 

 

 

 

Λπλάξη (Γιπλί) 

Φάξη πνπ ππάξρεη ζε ειάρηζην 
αξηζκφ ζηε ιίκλε κε ρξπζαθέλην 
ρξψκα, κέγεζνο πνπ θηάλεη ηα 40 
εθαηνζηά, θαη βάξνο ην έλα θηιφ. 
Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
θπηνθάγσλ ςαξηψλ, κε ιίγα 
αγθάζηα ζην θξέαο ηνπ θαη 
εμαηξεηηθή γεχζε. Αλαπαξάγεηαη 
θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην. 

 

 

Υέιη 

Τπάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο ζηε ιίκλε. 
Σν κέγεζφο ηνπ θηάλεη ην ελάκηζε κέηξν 
θαη ην βάξνο ηνπ ηα 5 θηιά. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην 
θαη Απξίιην. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζαξθνθάγσλ. 
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Ζιηόςαξν 

Δκθαλίζηεθε ζηε ιίκλε ηα ηειεπηαία 
5 ρξφληα ζε αξθεηά κεγάινπο 
πιεζπζκνχο. Σν κέγεζφο ηνπ θηάλεη 
ην πνιχ ηα 20 εθαηνζηά θαη ην βάξνο 
ηνπ ηα 300 γξακκάξηα. Δίλαη αξθεηά 
λφζηηκν κε πνιχ ιεπηά αγθάζηα. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάην 
θαη Ηνχλην. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 
ησλ ζαξθνθάγσλ ςαξηψλ. 

 

 

 

Καξαβίδα 

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
νζηξαθνεηδψλ. Τπάξρεη ζε πνιχ 
κεγάιν αξηζκφ ζηε ιίκλε. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Απξίιην θαη Μάην. ηε ιίκλε 
εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία πέληε 
ρξφληα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 
θαζαξφηεηα ησλ λεξψλ, θαζψο ε 
θαξαβίδα δεη ζε θαζαξά λεξά. 
Δηεζίσο αιηεχνληαη πεξίπνπ 40 ηφλνη 

θαξαβίδαο θαη γίλεηαη εμαγσγή ηνπο ζηελ Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Ρνπκαλία 
θαη νπεδία. 

 

 

Καβνύξη 

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νζηξαθνεηδψλ. Τπάξρεη ζε κηθξφ 

αξηζκφ ζηε ιίκλε. Αλαπαξάγεηαη 

θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θαη 

πξνυπήξρε ζηε ιίκλε εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα. 
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Μπξηάλα 

Φάξη πνπ δεη θπξίσο ζε πνιχ 

πεηξψδε ππζκέλα. Αλαπαξάγεηαη 

θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην. 

Σν κέγεζφο ηνπ θηάλεη ην έλα κέηξν 

θαη ην βάξνο ηνπ πεξίπνπ ηα πέληε 

θηιά. Τπάξρεη ζε ειάρηζην 

πιεζπζκφ. 

 

 

 

 

 

πξηάξη 

Τπάξρεη ζε ειάρηζην αξηζκφ. 
Αλαπαξάγεηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Μάξηην θαη Απξίιην θαη δεη θπξίσο 
ζηηο εθβνιέο ησλ ξεκάησλ ηεο 
ιίκλεο. 

 

 

 

 

 

Πιαηίθα πνηακίζηα 

Πξνυπήξρε ζηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα 
κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε καχξε ξάρε 
ηεο. ηε ιίκλε Πνιπθχηνπ φκσο 
ηείλεη λα εμαθαληζηεί. 
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χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο παξαρψξεζε ν θ. Παλαγηψηεο Γαξνχθνο 
Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Αιηείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, 
ζηε ιίκλε δξαζηεξηνπνηνχληαη 46 επαγγεικαηίεο αιηείο νη νπνίνη 
πξνέξρνληαη απφ ηηο γχξσ απφ ηε ιίκλε πεξηνρέο: Ρχκλην (4), Αλαηνιή (1), 
ηαπξσηή (1), Καηζάξεηα (5), πάξην (1) , Βειβεληφ (6), έξβηα (2), 
Βαζχιαθθν (6), Γνχιεο (2), Ίκεξα (6), Κξαλίδηα (9), Νεξάηδα (1), 
Πιαηαλφξξεπκα (1) θαη Ρνδίηε (1) θαη είλαη νξγαλσκέλνη ζε χιινγν. 

Απφ ηνπο αιηείο ρξεζηκνπνηνχληαη 36 αιηεπηηθά ζθάθε. 

Οη πνζφηεηεο πνπ αιηεχνληαη είλαη 70 ηόλνη θππξίλνπ (γξηβάδη) θαη 180 
ηόλνη από ηα ππόινηπα είδε δειαδή γνπιηαλφο (5% ζηα αιηεχκαηα), πέξθα 

(10%), πιαηίθα, πεηαινχδα θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θεθαιφπνπιν, 
ζπξηάξη θαη ηζηξφλη (40% ζπλνιηθά γηα ηα ππφινηπα είδε).  

Ζ αιηεία γίλεηαη θπξίσο κε δίρηπα, θαη ξπζκίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ν ‘Αιηεπηηθφο Κψδηθαο’ (Ν.Γ. 420/70), ν λφκνο 
1740/87 θαη ν λφκνο 2040/92, ελψ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ, κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο, απαγνξεχεηαη ε αιηεία επαγγειµαηηθή θαη εξαζηηερληθή µε θάζε 

µέζν θαη αιηεπηηθφ εξγαιείν, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ άλνημε κε 

αξρή θαινθαηξηνχ θάζε έηνπο. 

Γηα ην έηνο 2016 ππήξμε ε αλαθνίλσζε: 

Από ην Σκήκα Αιηείαο ηεο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο (Π.Ε.) Κνδάλεο  αλαθνηλώλεηαη όηη, ζύκθωλα κε 
ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε αξηζκ. Πξωη. 42831/3821/542016 πνπ 
αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν κε ΑΔΑ63ΕΗ7ΛΨΟ4Λ, 

1.Απαγνξεύεηαη ε δηελέξγεηα αιηείαο, επαγγεικαηηθήο θαη εξαζηηερληθήο κε 
θάζε κέζν θαη αιηεπηηθό εξγαιείν: 

α)ηε ιίκλε Πνιπθύηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 23/4/2016 έωο θαη 
10/6/2016 κέρξη ηελ γέθπξα Αηαλήο–Ρπκλίνπ.  ηηο 2442016 δε ζα ππάξρνπλ 
ζηε ιίκλε νύηε εξγαιεία νύηε αιηεπηηθά ζθάθε.  

β)ην πδάηηλν ηκήκα ηεο ιίκλεο Πνιπθύηνπ πνπ νξηνζεηείηαη από ηε λνεηή 
γξακκή κεηαμύ ηεο Σ.Κ. Ρπκλίνπ θαη ηεο Σ.Κ. Καηζαξεηάο έωο θαη ηε Μνλή 
Ιιαξίωλα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 2342016 έωο 1072016.  ηηο 
2442016 δε ζα ππάξρνπ ζηε ιίκλε νύηε εξγαιεία νύηε αιηεπηηθά ζθάθε.  

γ)ηελ ιίκλε Πεξδίθα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23/4/2016 έωο θαη 
10/6/2016.  

δ)ην γεώθξαγκα ηεο Πξακόξηηζαο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23/4/2016 
έωο θαη 10/6/2016. 

ε)ην γεώθξαγκα ηζαλίνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23/4/2016 έωο θαη 
10/6/2016. 

2.Καηά ηελ απαγνξεπηηθή πεξίνδν αιηείαο νη αιηείο ππνρξενύληαη λα 
κεηαθέξνπλ ηα αιηεπηηθά ηνπο ζθάθε θαη εξγαιεία ζηηο νηθίεο ηνπο. 

3.Σελ ηήξεζε ηεο παξνύζεο αλαζέηνπκε ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηνπ Ννκνύ 
καο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Οη παξαβάηεο δηώθνληαη ζύκθωλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηωλ Ν.Δ.420/70, 1740/87 
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Κάζε ρξφλν, ηέινο θαινθαηξηνχ, γίλεηαη ν εκπινπηηζκόο ηεο ιίκλεο κε ηε 
δηαζπνξά ηρζπδίσλ θππξίλνπ, ηα νπνία παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο 
ηρζπνγελεηηθνχο ζηαζκνχο Φαζνηνπίνπ Άξηαο θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Λίκλεο Ησαλλίλσλ ( Γ.Δ.Λ.Η. ΑΔ). 

ηηο 04/11/2015 γηα αθφκα κία θνξά ν χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Φαξάδσλ 
Λίκλεο Πνιπθχηνπ ( .Δ.Φ.Λ.Π. ), κε ηε βνήζεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, πξνρψξεζε ζε εκπινπηηζκφ ηηο Λίκλεο 
Πνιπθχηνπ κε γφλν θππξλίλνπ ( γξηβαδηνχ ). 

Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2016, κε πξσηνβνπιία ηνπ πιιφγνπ Αιηέσλ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζέκα ηελ αεηθνξία ηεο ιίκλεο θαη 
ηελ ηρζπνπξνζηαζία ηεο θαξαβίδαο, κε νκηιεηή ηνλ Καζεγεηή ζην Σκήκα 
Κηεληαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,      
θ.Παλαγηψηε Αγγειίδε, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ηρζπνινγία- 
Τδαηνθαιιηέξγεηεο-Ηρζπνπαζνινγία».  

πκκεηείραλ αιηείο απφ φιε ηελ παξαιίκληα πεξηνρή. Αλαπηχρζεθε  δηάινγνο 
θαη εθθξάζηεθαλ πνιιέο απφςεηο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο 
θαξαβίδαο, πνπ είλαη αλαπηπζζφκελν είδνο ηεο ιίκλεο, ιφγσ ησλ θαζαξψλ 
ηεο λεξψλ. 

Δπνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα αιηείαο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο 
ιηκλαίαο θαξαβίδαο, δεκηνπξγεί ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ζηε ιίκλε 
Πνιπθχηνπ, φπνπ ππάξρεη ην είδνο Astacus leptodactylous, ην νπνίν κάιηζηα 
θηάλεη αθφκε θαη ηα 120 γξ. αλά θαξαβίδα. 

Ζ πξνζηαζία ηεο θαξαβίδαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηφζν 
γηα ηελ αιίεπζή ηεο φζν θαη ηεο ειεγρφκελεο θαιιηέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ζα δψζεη ψζεζε θαη γηα πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

ήκεξα κε ηελ αιίεπζε ηεο θαξαβίδαο απαζρνινχληαη 10 κε 12 ςαξάδεο, ελψ 
κεγάιε ζεκαζία έρεη  λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο φπσο ε απαγφξεπζε 
αιηείαο ηεο θαξαβίδαο ηνλ Απξίιην θαη Μάην αιιά θαη λα κελ ςαξεχνληαη 
θαξαβίδεο κηθξνχ κεγέζνπο, αθήλνληάο ηεο λα αλαπηπρζνχλ. 

H θεηηλή γηνξηή ςαξηνχ πνπ έγηλε ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2015 κε ηε δηνξγάλσζε 
ηνπ πιιφγνπ Φαξάδσλ, ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ θαξαβίδα.  

Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιιόγνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαθύιαμε ηνπ 
πδάηηλνπ πινύηνπ θαζώο απηόο απνηειεί ηελ θύξηα πεγή εζόδσλ ησλ 
αιηέσλ θαη πνιιώλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ιίκλε. 
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Δθδήισζε-ζπδήηεζε κε ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ 
Αιηέσλ Λίκλεο Πνιπθχηνπ 
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Ξελαγεζήθακε απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ Αιηέσλ θ.Υάξε Μπνπληηφ 

ζηα ιηκαλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο ηεο Λίκλεο 

Πνιπθχηνπ 

 

 

… θαη βέβαηα δνθηκάζακε ηνπο πεληαλφζηηκνπο ςαξνκεδέδεο ηεο ιίκλεο. 
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νκάδα καζεηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ππεύζπλνη θαζεγεηέο  

Εαραξηάδνπ Διέλε 

Μπνπληηνχθνο Βαζίιεο 

Μπνχξαο Άθεο 

 

 

 

 

Κουβρακίδθσ Νικόλαοσ            ΓΜ3 

Σριανταφυλλίδθσ Νικόλαοσ    ΓΜ3 

Χρυςαφίδου Αναςταςία          ΓΜ3 

ιαμπανόπουλοσ Γεώργιοσ     ΓΦΠ 

κουτζλασ Φώτιοσ            ΓΠ 

Καραγιάννθσ Θεόδωροσ           ΓΗΛ 

Μιχαθλίδου Μαρία                   ΓΕΝ 

αμιώτθ Μαρία             ΓΘ 

Βεροφλθ Αικατερίνθ            ΔΓ 

Κυνθγόπουλοσ Θεόφιλοσ         ΔΓ 

Γραμμζνου  Άννα            ΔΜ2  

τεφανίδθσ Ακθναγόρασ         ΔΜ2 

Καραφυλλίδου οφία           ΔΜ3  

μίλλι Φλαμοφρ                        ΔΜ3  

 

Κουρκοφτα Ελζνθ             ΑΣ 

Κεχαΐδου Αικατερίνθ             ΑΣ 

Σάντουλα Ελζνθ              ΑΣ 

Μπουλοκώςτα Ευαγγελία        ΑΔ  

Κουλαξουηίδου Ευαγγελία       ΑΔ  

Δαουλτςίδου Αναςταςία         ΒΕΦ 

Σςαρτςίδου Ραχιλ             ΒΕΦ 

Χρυςαφίδου Δζςποινα            ΒΕΦ 

Παςχαλίδου Άρτεμισ            ΒΜ2 

Σςανακτςίδου Βαςιλικι           ΒΜ2 

Κοτςαλίδθσ Αναςτάςιοσ           ΒΜ3 

κρζκασ Βάιοσ             ΒΜ4 

Κοκκινίδθσ Αλζξανδροσ            ΒΗ2 

Κοκκινίδθσ Αναςτάςιοσ            ΓΜ2 
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Πεγέο 

http://dservionvelventou.gr  

http://visit-msv.gr  

https://sites.google.com/site/limnepolyphytou  

http://www.sarantaporo.gr  

http://www.alieia.minagric.gr  

πιιφγνο Δπαγγεικαηηψλ Φαξάδσλ Λίκλεο Πνιπθχηνπ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο-Σκήκα Αιηείαο 

 

 

http://dservionvelventou.gr/
http://visit-msv.gr/
https://sites.google.com/site/limnepolyphytou
http://www.sarantaporo.gr/
http://www.alieia.minagric.gr/

