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2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ από τις αρχές λειτουργίας της το 1988, έχει 
αποδείξει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας 
ως πρωταρχικό της στόχο, παράλληλα µε την βέλτιστη λειτουργία και τον 
εκσυγχρονισµό των αλυκών, την προστασία των πολύτιµων για την εποχή µας 
οικοσυστηµάτων, που αυτές συνιστούν. Είναι εξάλλου γνωστό, οτι η βέλτιστη απόδοση 
µιας αλυκής, είναι σε απόλυτη αντιστοιχία µε την ανάπτυξη ενός πλούσιου και 
σταθερού οικοσυστήµατος. 

Ο ιδιαίτερα κρίσιµος τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος έχει βρει πολύτιµο 
σύµµαχο τις δραστηριότητες της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, η οποία µέσα 
από ένα πρόγραµµα ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των αλυκών που παρέλαβε το 
1989, συνέβαλε στην δηµιουργία περισσότερο υγιών οικοσυστηµάτων και σε 
ορισµένες περιπτώσεις στην εκρηκτική αύξηση του αριθµού και ειδών των πουλιών 
που διαβιούν στις αλυκές µε ανάλογη αύξηση του οικοτουρισµού.  

Η αρµονική συνύπαρξη ανάµεσα στην παραγωγή άλατος, ιδιαίτερα στις σύγχρονες 
αλυκές και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση 
της οικολογικής σηµασίας των σύγχρονων αλυκών από συνεχώς περισσότερους 
διεθνείς οργανισµούς και φορείς. Ο χαρακτηρισµός τους δε ως «υγροτόπους», 
αποδεικνύει ότι περιβάλλον και αλυκές συνδέονται µε έναν αµφίδροµο άρρηκτο δεσµό, 
απαραίτητο για την αειφορική τους συνύπαρξη. 

Η συγκεκριµένη έκδοση έρχεται να παρουσιάσει εκτενώς τους τρόπους 
αλληλεπίδρασης µεταξύ της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ και του 
περιβάλλοντος. Περιλαµβάνει όλες τις σηµαντικές δραστηριότητες και ενέργειες της 
εταιρείας τόσο στους χώρους των αλυκών Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής όσο 
και στα γραφεία στην Αθήνα. Αναγνωρίζονται τόσο οι άµεσες όσο και οι έµµεσες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και προσδιορίζεται, η περιβαλλοντική επίδοση της 
εταιρείας µε την µέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών. Επιπλέον, αναλύονται οι 
συγκεκριµένοι στόχοι και τα προγράµµατα της εταιρίας για την µείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την οικολογική ευαισθητοποίηση τόσο των 
εργαζοµένων της όσο και των αυξανόµενων επισκεπτών της. Η ανάλυση αυτή έρχεται 
να αναδείξει τον οικολογικό χαρακτήρα των αλυκών και να αποδείξει ότι η εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ λειτουργεί µε άξονα την αειφορική αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων µας. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην συγκεκριµένη έκδοση αφορούν στοιχεία 
των Αλυκών Μεσολογγίου,, Κίτρους, Καλλονής καθώς και των Γραφείων στην Αθήνα 
για το έτος 2005 και προγραµµατισµό ενεργειών για το χρονικό διάστηµα 2005-2006. 
Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε έλεγχο στα πλαίσια της επαλήθευσης του Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ΕΜΑS από διαπιστευµένο επαληθευτή. 

Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο στις 
Αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους, Καλλονής, στα γραφεία της Αθήνας και µέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρίας www.saltworks.gr.  Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις 
παρακαλώ επικοινωνήστε µε: 

∆ιευθυντή ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος 
κ. Νικόλαο Κοροβέση, Ασκληπιού 1, 106 79  ΑΘΗΝΑ,  
Τηλ. 210 3617492, Fax: 210 3617781, Εmail: alykes@saltworks.gr
 
Υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος  
κ. Γεώργιο Κωστόπουλο, Μεσόκαµπος, 30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
Τηλ. 26310 2871, Fax: 26310 28853, Email: messolonghi@saltworks.gr

http://www.saltworks.gr/
mailto:alykes@saltworks.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

 

 Σελίδα 5 από  5  EL-000052_ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ_2005_14.40 

3. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ πιστεύει ότι το περιβάλλον είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Και τούτο γιατί η 
παραγωγική διαδικασία των σύγχρονων ιδιαίτερα αλυκών, δηµιουργεί ένα µοναδικό 
οικοσύστηµα στο οποίο συνυπάρχουν τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά µε αυτά των 
ακραίων υπεραλµυρών λειµώνων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τρέφονται ή/και 
φωλεάζουν στις αλυκές εκατοντάδες είδη σπάνιων πουλιών, πολλά από τα οποία 
προστατεύονται από ελληνικές και διεθνείς συνθήκες. 
 
Η  παραγωγή αλατιού είναι µία απόλυτα φυσική δραστηριότητα που χρησιµοποιεί σαν 
πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό, το οποίο κατά την διαδροµή του σε ένα σύστηµα 
θερµαστρών (αβαθών λιµνών) που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους κυρίως εν σειρά, 
συµπυκνώνεται σταδιακά µέχρι το σηµείο κορεσµού (ως προς το NaCl). Η κορεσµένη 
άλµη οδηγείται στις τελευταίες λεκάνες όπου κρυσταλλώνει (παράγεται) αλάτι, οι 
οποίες για το λόγο αυτό ονοµάζονται αλοπήγια. Η συµπύκνωση του θαλασσινού νερού 
επιτυγχάνεται µε φυσική εξάτµιση, που είναι αποτέλεσµα της ταυτόχρονης δράσης της 
ηλιακής ακτινοβολίας και του µικροκλίµατος που επικρατεί στην περιοχή της κάθε 
αλυκής. Πρώτιστος σκοπός της εταιρίας µας, είναι ο σεβασµός και η προστασία αυτών 
των ιδιαίτερων και πολύτιµων οικοσυστηµάτων που δηµιουργούνται από την 
λειτουργία των αλυκών της, ώστε παράλληλα µε την βελτίωση της απόδοσή τους, να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διαβίωση και ανάπτυξη της ορνιθοπανίδας και χλωρίδας. 
 
Εφαρµόζουµε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 και 
γνωρίζουµε ήδη τα οφέλη του. Έτσι προχωρήσαµε και στην ανάπτυξη και εφαρµογή  
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 
EMAS.  Ήδη έγινε συστηµατική µελέτη των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των 
αλυκών Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους στο περιβάλλον. Με βάση τα 
αποτελέσµατα της µελέτης προχωρήσαµε στις πρώτες δράσεις µέτρησης και 
βελτίωσης της περιβαλλοντικής µας επίδοσης. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην 
Περιβαλλοντική ∆ήλωση, η οποία είναι η πρώτη δήλωση της εταιρίας µας. 
 
Γνωρίζουµε ότι είµαστε ακόµη στην αρχή και έχουµε αρκετό δρόµο να διανύσουµε. Σε 
αυτό το ταξίδι η ∆ιοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και να διαθέτει τους απαιτούµενους πόρους. 

 
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 

Η. Ζαπαντιώτης 
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4.  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
 

4.1. Ιστορικά Στοιχεία 
Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ είναι µια Εταιρία του Ελληνικού ∆ηµοσίου που ιδρύθηκε 
το 1988 µε πρωταρχικό στόχο την οικονοµική εξυγίανση των βιώσιµων αλυκών σε όλη 
την χώρα, µέσω εκµηχάνισης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των, έτσι ώστε η 
χώρα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές 
αλάτι.  

Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης Εταιρίας «Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ» 
που είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη 
φερώνυµη αλυκή.  

Με την προσάρτηση των αλυκών Κίτρους, Καλλονής, Πολιχνίτου, Αγγελοχωρίου, Νέας 
Κεσσάνης, Μέσης και Μήλου, ο συνολικός αριθµός αλυκών που υπάγονται σήµερα 
στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπάγονται στον κωδικό 
ΝΑCE 14.40 : Παραγωγή αλατιού. 

 

4.2.  Στοιχεία Παραγωγής 
Η ετήσια παραγωγή άλατος είναι συνάρτηση του µικροκλίµατος που επικρατεί στην 
περιοχή κάθε αλυκής κατά την διάρκεια της παραγωγικής περιόδου και ως εκ τούτου 
αυξοµειώνεται σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες. Αναλυτικά στοιχεία παραγωγής 
κάθε αλυκής και συνολικά της εταιρίας κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΥΚΩΝ (τόννοι) 

ΑΛΥΚΗ 2003 2004 2005 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 112.142 111.473 117.824 

ΚΙΤΡΟΥΣ 28.804 25.430 29.371 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 30.081 28.570 36.443 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 6.391 4.443 7.400 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΜΒΟΛΟΥ 5.750 7.213 3.445 

ΜΕΣΗΣ  5.782 7.236 2.500 
ΝΕΑΣ 
ΚΕΣΣΑΝΗΣ 3.211 3.030 1.000 

ΜΗΛΟΥ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 192.162 187.395 197.981 
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4.3. Γενικές πληροφορίες 
 

Στη δικαιοδοσία της Εταιρίας 
υπάγεται το σύνολο σχεδόν των εν 
λειτουργία αλυκών της Ελλάδος. Οι 
υπόλοιπες αλυκές που παλιότερα 
ανήκαν στο Υπουργείο Βιοµηχανίας 
Ερευνας και Τεχνολογίας 
(Υπουργείο Ανάπτυξης σήµερα) 
έχουν προ πολλού παύσει να 
λειτουργούν. Άλλες πάλι, εκτός 
Εταιρίας (π.χ. Κυθήρων και 
Τουρλίδας), είναι τόσο µικρής 
δυναµικότητας, που µόνον τοπικές 
ανάγκες µπορούν να καλύπτουν. 
Έτσι, η συµµετοχή της Εταιρίας στην 
παραγωγή πρωτογενούς άλατος 
στην Ελλάδα, υπό τις υπάρχουσες 
συνθήκες ξεπερνά το 92%, 
καλύπτοντας, επί του παρόντος, το 
70% των συνολικών αναγκών της. 

Η Εταιρία διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο ως εκτελεστή των αποφάσεων και γενικό διαχειριστή. Απασχολεί 14 άτοµα 
ως κεντρικό διοικητικό προσωπικό και 45 εργαζόµενους επί τόπου στις αλυκές. Οι 
επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό καλύπτονται από εποχιακούς εργαζόµενους, ο 
συνολικός αριθµός των οποίων, κατά την περίοδο συλλογής του αλατιού που 
µεγιστοποιούνται οι ανάγκες, κυµαίνεται από 150 έως 200 άτοµα ετησίως. 

Η έκταση και η δυναµικότητα των Αλυκών καθώς και το ποσοστό % της έκτασης του 
ευρύτερου υγροτόπου που καταλαµβάνουν είναι σύµφωνα µε τους πίνακες που 
ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σελίδα 7 από  7  EL-000052_ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ_2005_14.40 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ 

ΑΛΥΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
(Στρέµατα) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
(Τόνοι) 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 11.220 120.000 

ΚΙΤΡΟΥΣ 3.620 40.000 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2.630 40.000 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 600 10.000 

ΜΕΣΗΣ 1.400 15.000 

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ  900 5.000 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ  1.050 10.000 

ΜΗΛΟΥ 500 5.000 
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4.3.1 Η αλυκή Μεσολογγίου 
 

Η αλυκή Μεσολογγίου είναι ένα ζωντανό τµήµα ενός πολύπλοκου οικοσυστήµατος 
που βρίσκεται στη ∆υτική Στερεά 
Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους υγρότοπούς της. 
Στην περιοχή κυριαρχεί η 
λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου που 
βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του 
συστήµατος των υγροτόπων που 
αποτελεί και τον τροφοδότη της 
αλυκής Μεσολογγίου σε θαλασσινό 
νερό. Λόγω της υψηλής οικολογικής 
αξίας της, η περιοχή των αλυκών 
περιλαµβάνεται στην Συνθήκη Ramsar 
και είναι µέρος ενός από τους 
σπουδαιότερους βιοτόπους της 
Ευρώπης όπου βρίσκουν καταφύγιο 
πολλά είδη άγριων πτηνών.  

Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζει µεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της 
έντονης παρουσίας και κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου, που ευνοούνται από τις  
συνθήκες αλατότητας αφενός και στον τρόπο λειτουργίας των αλυκών αφετέρου. Με 
δεδοµένο οτι το µεγαλύτερο µέρος των αλυκών καλύπτεται από νερό, η χερσαία 
βλάστηση είναι περιορισµένη. Αποτελείται από είδη φυτών, που δεν διαφέρουν 
σηµαντικά από αυτά που συναντά κανείς σε παραθαλάσσια έλη και αµµώδεις 
παραλίες. Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες κυρίαρχα φυτά στην αλυκή είναι είδη του 
γένους Arthrocnemum, Chenopodiaceae, Halimione portulacoides, Limonium και 
Salicornia. 

 Από τους πλαγκτονικούς οργανισµούς που παρατηρούνται στην αλυκή Μεσολογγίου 
αλλά και σε όλες αναιξαιρέτως τις αλυκές της Ελλάδος, σηµαντικότερος είναι το 
ανόστρακο καρκινοειδές artemia, αφού επηρεάζει άµεσα την παραγωγική διαδικασία 
και παράλληλα αποτελεί πολύτιµη τροφή (πηγή πρωτεϊνης) για πολλά είδη πουλιών. 
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Αλυκές Έκταση % του υγρότοπου 
Μεσολογγίου 
• Ramsar site 
• Natura 2000 GR 2310001 
• SPA 
• KYA 1319/28-9-93 
• PBA 
• Καταφύγιο άγριας ζωής ΦΕΚ 716/Β/87 

2 

Κίτρους Πιερίας 
• Ramsar site 
• Natura 2000 GR 1250004 
• SPA site GR 1220010 
• KYA 14874/3291, 6/7/98 

28 

Καλλονής Λέσβου 
• Ramsar site 
• Natura 2000 GR 4110004 
• PBA,(protected bird area) 79/409/EEC 

2 

Εικόνα 1: Γενική άποψη αλυκής Μεσολογγίου 
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Επίσης συναντάται το µικρό ψάρι ζαµπαρέλλα (aphanius fasciatus) και αρκετά είδη 
θαλάσσιων εντόµων. 

Εβδοµήντα ένα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν στην αλυκή Μεσολογγίου κατά τη 
διάρκεια του 1991. Από αυτά, 25 έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούµενα στην Ευρώπη, 
20 από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, ο θαλασσοσφυριχτής, η 
νανοσκαλίδρα, η πετροτριλίδα, η µαυροβουτηχτάρα, η λασποσκαλίδρα, διάφορα είδη 
ερωδιών και πελαργών και τα γνωστά φοινικόπτερα που τα τελευταία χρόνια έχουν 
κάνει περισσότερο έντονη την παρουσία τους στην αλυκή Μεσολογγίου. Επίσης η 
αλυκή Μεσολογγίου, όπως και όλες οι αλυκές είναι απαραίτητες για την επιβίωση 
πολλών ειδών γλαρονιών όπως το ποταµογλάρονο, το νανογλάρονο και το 
γελογλάρονο. 

Για τους παραπάνω λόγους Η αλυκή Μεσολογγίου προστατεύεται από την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, την συνθήκη Ramsar καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, KYA 1319/28-9-
93, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής 
προστασίας, SPA sites.  
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Εικόνα 2: Χωροταξικό ∆ιάγραµµα Αλυκής Μεσολογγίου 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής 
Μεσολογγίου κατά την τελευταία τριετία: 

 

 

4.3.2 Η αλυκή Κίτρους Πιερίας 
 

Η αλυκή Κίτρους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των παράκτιων υγροτόπων 
της Πιερίας, λόγω του πληθυσµού αλλά κυρίως λόγω των ειδών της ορνιθοπανίδας 

που συγκεντρώνει. Σε µία προεξοχή της 
γης µέσα στη θάλασσα, στο ακρωτήριο 
Αθερίδα, εκτείνεται ένας ιδιαίτερος 
τύπος υγρότοπου, η Αλυκή Κίτρους, 
συνολικής έκτασης 5.000 στρεµµάτων 
περίπου (συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των εκτάσεων που κατακλύζονται από 
τα νερά της). 

 

Η αλυκή Κίτρους είναι το κυρίως 
κατακλυζόµενο τµήµα µιας  φαρδιάς 
τριγωνικής λουρονησίδας, που 
δηµιουργήθηκε από τα φερτά υλικά του 
ποταµού Αλιάκµονα και µικρών 
ρεµάτων, µε την βοήθεια των 
θαλασσίων ρευµάτων που επικρατούν 
στην περιοχή. Η πρώτη θερµάστρα 
βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της 
αλυκής και έχει µεγάλη σχετικά έκταση 
(1.400 στρέµµατα περίπου). Για τον 
λόγο αυτό λειτουργεί σαν προλίµνη για 
την τροφοδοσία των υπόλοιπων 

θερµαστρών και συχνά ονοµάζεται «λιµνοθάλασσα».  

Η αλυκή Κίτρους είναι η δεύτερη, σε παραγωγή άλατος αλυκή στην Ελλάδα. Στην 
διάρκεια των τελευταίων 20 ετών στην αλυκή και την υγροτοπική ζώνη που την 
περιβάλλει έχουν παρατηρηθεί 163 είδη πουλιών από τα οποία τα 51 φωλιάζουν. Από 
τα σπάνια και απειλούµενα είδη συναντώνται σε µεγάλους πληθυσµούς το 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 2003 2004 2005 

ΜΟΝΙΜΟ 33 28 28 

ΕΠΟΧΙΑΚΟ 77 68 68 

ΣΥΝΟΛΟ 110 96 96 

Εικόνα 3: Αποψη αλυκής Κίτρους 
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φοινικόπτερο, η βαρβάρα, η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, το νεροχελίδονο, ο 
λεπτόραµφος γλάρος, το γελογλάρονο, το νανογλάρονο και η χουλιαροµύτα.  

Η φαρδιά ζώνη των αµµοθινών, βορειοανατολικά της πρώτης θερµάστρας της αλυκής 
αποτελεί τη µεγαλύτερη σε πλάτος και έκταση περιοχή µε αµµοθίνες στην βόρεια 
Ελλάδα. Εδώ συναντώνται αµµόφιλα φυτά όπως ο προστατευόµενος κρίνος της 
θάλασσας καθώς και πολλά είδη της ερπετοπανίδας. Στις αµµοθίνες των αλυκών 
έχουν παρατηρηθεί οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις της Μεσογειακής χελώνας σε όλη 
την Ευρώπη.  

Ανάµεσα στην αλυκή και τις αµµοθίνες αλλά και σε µεγάλες εκτάσεις νότια των αλυκών 
αναπτύσσεται η αλοφυτική βλάστηση. Τα αλόφυτα (αλµυρίθρες) το φθινόπωρο, όταν 
το νερό έχει εξατµιστεί έχουν εντυπωσιακό κόκκινο χρώµα, ενώ το χειµώνα σ’ αυτές τις 
εκτάσεις εκατοντάδες παρυδάτια πουλιά αναζητούν την τροφή τους στα ρηχά νερά.   

Η αλυκή Κίτρους προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, συνθήκη Ramsar 
καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, KYA 14874/3291, 6/7/98, ανήκει στο δίκτυο Natura 
2000 και έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής προστασίας, SPA sites.   
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Εικόνα 4: Χωροταξικό ∆ιάγραµµα Αλυκής Κίτρους 



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής 
Κίτρους κατά την τελευταία τριετία: 

 
 
 
 
4.3.3 Η αλυκή Καλλονής Λέσβου 

O κόλπος της Καλλονής 
είναι ο µεγαλύτερος της 
νήσου Λέσβου και 
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 
τµήµα του νησιού. Είναι 
ένα ηµίκλειστο σύστηµα το 
οποίο επικοινωνεί µε το 
Αιγαίο µέσω ενός διαύλου 
εύρους µικροτέρου του 
ενός χιλιοµέτρου. Ο 
δίαυλος περιορίζει 
σηµαντικά την διακίνηση 
υδάτινων µαζών µε 
αποτέλεσµα την 
δηµιουργία ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών στον 
κόλπο. Συγκεκριµένα έχει 
υψηλότερη  αλατότητά 
από την θάλασσα (περίπου 
4 οBe) και σαν αποτέλεσµα 
παρουσιάζει µεγάλη 

παραγωγικότητα και  ευτροφισµό. 

Το σηµαντικότερο τµήµα του υγρότοπου βρίσκεται στο βόρειο και ανατολικό τµήµα του 
κόλπου, όπου βρίσκεται και η οµόνυµη αλυκή, επειδή φωλεάζουν σπάνια – 
απειλούµενα και για τον λόγο αυτό προστατευόµενα, πουλιά. Η αλυκή Καλλονής έχει 
δηµιουργηθεί κυρίως από την αποθετική δράση των χειµάρων Ξυνόροδου και Τσικνιά, 
οι οποίοι καταλήγουν στο µοιχό του κόλπου. 

Η βλάστηση που συναντάται στην αλυκή Καλλονής, οπως και στις υπόλοιπες αλυκές  
αποτελείται από είδη φυτών προσαρµοσµένων σε συνθήκες αλατότητας. Σύµφωνα µε 
σχετική µελέτη κυρίαρχα φυτά στην αλυκή είναι είδη του γένους Arthrocnemum, 
Halimione portulacoides, είδη του γένους Limonium, είδη του γένους Salicornia και 
Hordeum marinum (σε ξηρότερο έδαφος). Στις θερµάστρες µε αλατότητα µικρότερη 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 2003 2004 2005 

ΜΟΝΙΜΟ 8 8 8 

ΕΠΟΧΙΑΚΟ 32 32 32 

ΣΥΝΟΛΟ 40 40 40 

Εικόνα 5: Γενική άποψη αλυκής Καλλονής 
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από 10 οBe αναπτύσσεται υποβρύχια βλάστηση «φύκια» από τα φυτά του γένους 
Ruppia. 

Ο πιό σηµαντικός πλαγκτονικός οργανισµός που παρατηρείται και στην αλυκή 
Καλλονής είναι το ανόστρακο καρκινοειδές artemia, το οποίο όπως προαναφέρθηκε 
επηρεάζει άµεσα την παραγωγική διαδικασία και παράλληλα αποτελεί πολύτιµη τροφή 
για πολλά είδη πουλιών. Επίσης συναντώνται και εδώ το µικρό ψάρι ζαµπαρέλλα 
(aphanius fasciatus) και αρκετά είδη θαλάσσιων εντόµων. 

Στην αλυκή Καλλονής έχουν µέχρι σήµερα παρατηρηθεί περισσότερα από 100 είδη 
πουλιών τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και 
Κοινοτική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, ο 
θαλασσοσφυριχτής, η νανοσκαλίδρα, η πετροτριλίδα, η µαυροβουτηχτάρα, η 
λασποσκαλίδρα, διάφορα είδη ερωδιών και πελαργών, τα γνωστά φοινικόπτερα που 
παραµένουν στην αλυκή σχεδόν καθόλη την διάρκεια του χρόνου σε µεγάλους 
πληθυσµούς και πολλά είδη γλαρονιών όπως το ποταµογλάρονο, το νανογλάρονο και 
το γελογλάρονο.  

Αξίζει να σηµειωθεί οτι ο εκσυχρονισµός της αλυκής που πραγµατοποιήθηκε 
πρόσφατα από τη εταιρία µας και περιελάµβανε τον επανασχεδιασµό και την εξ’ 
ολοκλήρου ανακατασκευή της παραγωγικής έκτασης της αλυκής καθώς και την 
εκµηχάνιση της λειτουργίας της, είχε σαν αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό της 
ετήσιας ποσότητας παραγόµενου προϊόντος, αλλά το πιο σηµαντικό την ουσιαστική 
αναβάθµιση του οικοσυστήµατος της αλυκής. Συγκεκριµένα µετά την επαναλειτουργία 
της αλυκής παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση τόσο του αριθµού όσο και των ειδών των 
πουλιών που διαβιούσαν στην αλυκή, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα την εκρηκτική 
αύξηση του οικοτουρισµού στην περιοχή της Καλλονής Λέσβου, ιδιαίτερα κατά τους 
µήνες Απρίλιο και Μάϊο! Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη, οτι η βέλτιστη λειτουργία 
µιας σύγχρονης Αλυκής είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την διατήρηση αλλά και 
ανάπτυξη ενός υγιούς και σταθερού οικοσυστήµατος. 

Η αλυκή Καλλονής προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, την συνθήκη 
Ramsar καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και έχει 
αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής προστασίας, SPA sites.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής 
Καλλονής κατά την τελευταία τριετία: 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 2003 2004 2005 

ΜΟΝΙΜΟ 2 2 2 

ΕΠΟΧΙΑΚΟ 28 28 28 

ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 
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4.4.  Παραγωγική διαδικασία αλυκών 
 
 4.4.1 Περιγραφή αλυκής 

Οι αλυκές είναι ουσιαστικά παράλια 
ηµι-τεχνητά οικοσυστήµατα, των 
οποίων η αρχή λειτουργίας βασίζεται 
στην ταυτόχρονη χρήση τριών 
ανανεώσιµων πόρων: α) του 
θαλασσινού νερού, β) της ηλιακής 
ενέργειας και γ) της αιολικής 
ενέργειας. Oι βασικές εγκαταστάσεις 
των αλυκών συνίστανται στα 
ακόλουθα: 

• Θερµάστρες εξάτµισης: ενα  
σύστηµα αβαθών λεκανών 
συνδεδεµένων κυρίως εν σειρά, των 
οποίων ο φυσικός πυθµένας έχει την 
απαραίτητη αργιλώδη σύνθεση ώστε 
να εξασφαλίζεται πολύ χαµηλή 
διαπερατότητα του νερού. Η πρώτη 
θερµάστρα τροφοδοτείται από την 
θάλασσα και η τελευταία τροφοδοτεί 
τα αλοπήγια. 

• Αλοπήγια, ή κρυσταλλοπήγια, ή τηγάνια: είναι ορθογώνιες επίπεδες λεκάνες µε 
οριζόντια επιφάνεια, που έχουν υποστεί επιµελή κυλινδρισµό µε ελαφρό στρωτήρα. 
Τροφοδοτούνται µε κορεσµένη άλµη και στον πυθµένα τους αποτίθεται το συνεχώς 
κρυσταλλούµενο αλάτι. 

• Ταµιευτήρες άλµης: είναι θερµάστρες σχετικά µεγαλύτερου βάθους, στις οποίες 
αποθηκεύεται η περίσσεια αλµών υψηλής πυκνότητας κατά την χειµερινή περίοδο. 

• Αντλιοστάσια, αντλίες άλµης, αλµαγωγοί, κανάλια, υδροθυρίδες κλπ: 
χρησιµοποιούνται για την άντληση και διακίνηση των αλµών. 

• Εξοπλισµός συγκοµιδής, µονάδα πλύσης και µονάδα απόθεσης: µε τον οποίο 
συλλέγεται πλένεται και αποτίθεται το προϊόν σε αλατοσωρούς, στους ανοιχτούς 
χώρους απόθεσης κάθε αλυκής. 

• Μετεωρολογικός σταθµός: συλλογή των αναγκαίων µετεωρολογικών στοιχείων. 

• Χηµικό εργαστήριο: έλεγχος της ποιότητας του παραγόµενου αλατιού σε όλα τα 
στάδια παραγωγής. 

 
4.4.2 Αλατοποιία στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους 

Η παραγωγική - καλλιεργητική περίοδος, δηλαδή το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η 
διεργασία παραγωγής άλατος βρίσκεται σε εξέλιξη, αρχίζει κατά το χρονικό διάστηµα 
από Μάρτιο έως Απρίλιο κάθε έτους και τελειώνει µε την συλλογή του προϊόντος κατά 
κανόνα έως το τέλος Οκτωβρίου, αναλόγως των µετεωρολογικών συνθηκών και των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε αλυκής. 

Η παραγωγική διαδικασία αρχίζει µε την τροφοδοσία του συστήµατος θερµαστρών µε 
θαλασσινό νερό. Συγκεκριµένα η πρώτη θερµάστρα τροφοδοτείται µε συνεχή και 
απρόσκοπτο τρόπο µε θαλασσινό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου, το οποίο καθώς διακινείται στο σύστηµα θερµαστρών, συνεχώς 
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συµπυκνώνεται λόγω φυσικής εξάτµισης. Η διαδικασία συµπύκνωσης συνεχίζεται έως 
το σηµείο κορεσµού της άλµης ως προς το NaCl (25,7 οBe). Το σύστηµα ελέγχεται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε η τελευταία θερµάστρα (τροφός) να τροφοδοτεί τα αλοπήγια µε την 
απαραίτητη ποσότητα κεκορεσµένης άλµης. Η διακίνηση της άλµης γίνεται κυρίως, µε 
εκµετάλευση της βαρύτητας και όπου είναι απαραίτητο µε ενεργό άντληση. 

Το συνεχώς κρυσταλλούµενο αλάτι αποτίθεται στον πυθµένα των αλοπηγίων, 
σχηµατίζοντας στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου ένα στρώµα άλατος πάχους 8-
17 cm, αναλόγως των µετεωρολογικών συνθηκών που έχουν επικρατήσει. Η 
συγκοµιδή του προϊόντος αρχίζει συνήθως περί τις αρχές Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 
αναλόγως των ιδιαιτέρων συνθηκών κάθε αλυκής, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη 
συλλογή της παραγωγής πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών. Της συλλογής 
προηγείται η αποµάκρυνση των αλµολοίπων, δηλ. της παραµένουσας προς εξάτµιση 
ποσότητας άλµης του αλοπηγίου, και αποστράγγιση του αλοπηγίου για λίγα 
εικοσιτετράωρα. 

 
4.4.3 Συγκοµιδή άλατος στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους 

Η συλλογή άλατος γίνεται µε τη βοήθεια αυτοκινούµενων µηχανηµάτων συγκοµιδής 
{εικόνα 8, (1)}, τα οποία συλλέγουν το αλάτι κατά λωρίδες 1-3 µέτρων, κινούµενα κατά 
τη διεύθυνση της µικρής διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι αποτίθεται σε 
αυτοκινούµενες οριζόντιες µεταφορικές ταινίες {εικόνα 8, (2)} διατεταγµένες κατά µήκος 
της διαδροµής του µηχανήµατος συγκοµιδής.  

 

Στη συνέχεια, το αλάτι µεταφέρεται µέσω κεκλιµένης µεταφορικής ταινίας σε 
αυτοκινούµενο σιλό άλατος {εικόνα 8, (3)}, από το οποίο φορτώνονται φορτηγά 
αυτοκίνητα ή βαγονέττα ελκόµενα από ντηζελοκίνητες µηχανές {εικόνα 8, (4)}. Η 
κεκλιµένη µεταφορική ταινία και το σιλό κινούνται παραλλήλως της µεγάλης διάστασης 
του αλοπηγίου. Το αλάτι µεταφέρεται στην µονάδα πλύσης µε φορτηγά αυτοκίνητα / 
βαγονέττα {εικόνα 8, (7-13)}. Εδώ, το αλάτι απαλλάσσεται από το µέγιστο µέρος των 
προσµείξεων που το συνοδεύουν, ως επί το πλείστον γαιωδών, καθώς και χηµικών 

προσµείξεων, ως επί το πλείστον αλάτων 
µαγνησίου και ασβεστίου. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα / βαγονέττα {εικόνα 8, 
(4)} εκφορτώνουν το αλάτι σε σιλό {εικόνα 8, 
(5)} που τροφοδοτεί, µε τη σειρά του, δεύτερη 
κεκλιµένη µεταφορική ταινία {εικόνα 8, (6)}, 
µέσω της οποίας το αλάτι φέρεται στο δοχείο 
πλύσεως {εικόνα 8, (7)}. Σ' αυτό, εισάγεται 
µέσω αντλίας {εικόνα 8, (13)} κεκορεσµένη 
άλµη πλύσεως και αναµειγνύεται µε το αλάτι 
σε αναλογία 3:1. Στη συνέχεια το µείγµα 
άλµης-άλατος αντλείται {εικόνα 8, (8)} και 
µεταφέρεται µέσω αγωγού {εικόνα 8, (9)} στα 
στατικά κόσκινα απονερώσεως {εικόνα 8, 

(10)}, από τα οποία η εξερχοµένη αναλογία µειώνεται σε 1:2 περίπου. Η τελική 
αποστράγγιση του άλατος γίνεται µε φυγοκέντρηση στον διαχωριστή {εικόνα 8, (11)}, 
µε τελικό ποσοστό υγρασίας άλατος της τάξεως 4-7%. Η άλµη πλύσεως που εκρέει 
από τα κόσκινα απονερώσεως και τον φυγοκεντρικό διαχωριστή, διοχετεύεται 
µηχανικά στη δεξαµενή άλµης πλύσεως για ανακύκλωση, όπου καθιζάνουν οι γαιώδεις 
προσµείξεις {εικόνα 8, (12)}. Η κεκαθαρµένη άλµη επαναχρησιµοποιείται κατά τρόπο 
συνεχή στη διεργασία πλύσεως.  
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Το τελικό προϊόν µέσω µεταφορικής ταινίας µεταφέρεται και αποτίθεται {εικόνα 8, (14)} 
στην υπαίθρια αποθήκη άλατος σε αλατοσωρούς ύψους 10 έως 15 µέτρων {εικόνα 8, 
(15)}. Τέλος το αλάτι φορτώνεται µε φορτωτή σε φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόµενα 
για κατανάλωση.  

 

 
Εικόνα 8: Εγκατάσταση συγκοµιδής, πλύσης και απόθεσης άλατος 

 

Κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής, οι πυκνές άλµες που δεν τροφοδοτούν πλέον τα 
αλοπήγια οδηγούνται στους ταµιευτήρες άλµης. Μ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η 
σηµαντική αραίωσή τους από τις χειµωνιάτικες βροχοπτώσεις. Η αποθήκευση 
επιτρέπει την αξιοποίηση της περίσσειας αλµών του τέλους της καλλιεργητικής 
περιόδου κατά την επόµενη περίοδο, αυξάνοντας µ' αυτόν τον τρόπο σηµαντικά τη 
στρεµµατική απόδοση της αλυκής. 

Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και τον έλεγχο παραγωγής, όλες οι αλυκές 
διαθέτουν µετεωρολογικό σταθµό. Στο Μεσολόγγι για παράδειγµα, γίνεται σε 
καθηµερινή βάση και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καταγραφή των κυρίων 
κλιµατικών δεδοµένων που επηρεάζουν την αλατοπαραγωγή. Τέτοιες είναι η εξάτµιση 
νερού, η βροχόπτωση, η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία αέρα, καθώς και η 
ένταση και διεύθυνση του ανέµου. Οι µετρήσεις αυτές επιτρέπουν την καλύτερη 
βραχυπρόθεσµη αλλά και µακροπρόθεσµη αξιοποίηση των µετεωρολογικών 
συνθηκών, για τον έλεγχο του ύψους παραγωγής αλλά και της λειτουργίας της αλυκής. 
Οι καθηµερινές µετρήσεις της πυκνότητας και στάθµης της άλµης σ' όλη την έκταση 
της αλυκής επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση διακινήσεως των αλµών, µε απώτερο στόχο 
τη µεγιστοποίηση της παραγωγής και την αριστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. 
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Στο χηµικό εργαστήριο της αλυκής Μεσολογγίου ελέγχεται η χηµική σύσταση της 
άλµης, των αλµολοίπων, της άλµης πλύσεως, του άλατος πριν και µετά την πλύση, 
κατά τη διάρκεια κρυσταλλώσεως, συγκοµιδής και πλύσεως του προϊόντος. 



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

Παράλληλα, ελέγχεται η κοκκοµετρική σύσταση του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια 
παραγωγής. 

Οι φυσικοχηµικοί προσδιορισµοί του τελικού προϊόντος αφορούν, πλην της 
καθαρότητας σε χλωριούχο νάτριο, τις γαιώδεις προσµείξεις, τα θειικά ιόντα, τα ιόντα 
µαγνησίου και ασβεστίου, καθώς και την υγρασία του. Ως παράδειγµα, παρατίθεται η 
σύσταση του παραγοµένου άλατος της αλυκής Μεσολογγίου, όπου η περιεκτικότητα 
του πλυµένου άλατος σε χλωριούχο νάτριο είναι της τάξεως του 99% και οι 
εναποµένουσες γαιώδεις προσµείξεις κατά κανόνα µικρότερες του 0,1%. 

 

4.5. Προϊόντα 
Στις αλυκές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. παράγεται θαλασσινό 
αλάτι υψηλών προδιαγραφών, µε 
µεταλλικά στοιχεία, για όλες τις 
χρήσεις, τροφίµων και βιοµηχανίας. 
Στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής 
και Κίτρους παράγεται σήµερα 
περισσότερο από το 85% της 
συνολικής παραγωγής της εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Το 
παραγόµενο αλάτι αφού πλυθεί και 
ελεγχθεί ως προς την ποιότητά του, 

συσκευάζεται ή πωλείται χύµα στους 
πελάτες της εταιρίας. Μέρος του 
παραγόµενου άλατος που δεν 

ακολουθεί την διαδικασία της πλύσης, πωλείται ως έχει για διάφορες χρήσεις όπως για 
τον αποχιονισµό των δρόµων κατά τους χειµερινούς µήνες. 

 

4.6. Βιολογική διαδικασία των αλυκών 
 
4.6.1 Περιγραφή 

 

Εκτός από τη παραγωγική (φυσικοχηµική) διαδικασία που µόλις περιγράψαµε (§4.4), 
εξ ίσου σηµαντική είναι και η βιολογική διαδικασία που παράλληλα µε την 
προηγούµενη αναπτύσσεται στο σύστηµα θερµαστρών, όπως αποκαλούνται οι 
αβαθείς λίµνες όπου συµπυκνώνονται οι άλµες στις αλυκές.  

Είναι εντυπωσιακό ότι παρά τη συνεχή αύξηση της αλατότητας, η ζωή στις θερµάστρες 
της αλυκής δεν τελειώνει. Οι πλαγκτονικοί οργανισµοί πού ζουν στο θαλασσινό νερό 
µετά τις πρώτες θερµάστρες αρχίζουν σταδιακά, µε την αύξηση της αλατότητας, να 
εξαφανίζονται αφού το περιβάλλον γίνεται εντελώς αφιλόξενο γι’ αυτούς. Στήν θέση 
τους όµως αναπτύσσονται άλλοι οργανισµοί και µάλιστα σε µεγάλους πληθυσµούς 
λόγω της έλλειψης ανταγωνισµού, οι οποίοι λόγω της διαφορετικής ευαισθησίας των 
στην ιοντική σύνθεση του µεσου στο οποίο ζουν, επιβιώνουν σε διαφορετικές περιοχές 
πυκνοτήτων (ή θερµαστρών) ο κάθε ένας. 

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µια αλυσίδα µικροοργανισµών (από την πρώτη 
θερµάστρα ως τα αλοπήγια), που είναι χαρακτηριστική της παραγωγικής διαδικασίας 
του αλατιού κι όµοια µε αυτή που παρατηρείται σε φυσικά αλµυρά ή υπερ-αλµυρά 
παράκτια οικοσυστήµατα. 
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Είναι εντυπωσιακό οτι οι οργανισµοί που αναπτύσσονται σε µια σωστά λειτουργούσα 
αλυκή: 

1. αποτελούν εξαιρετική τροφή για πολλά είδη πουλιών, µερικά από τα οποία 
εξαρτώνται άµεσα από την παραγωγικότητα της αλυκής και 

2. αλληλεπιδρούν µε την παραγωγική διαδικασία των αλυκών µε αποτέλεσµα να 
επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του παραγόµενου 
αλατιού. 

Σ’ αυτήν λοιπόν την βιολογική διαδικασία  βρίσκει απάντηση το ερώτηµα: γιατί οι 
αλυκές κατακλύζονται από τόσα είδη πουλιών. Είναι αυτή ακριβώς η διαδικασία που 
αθιστά τις σύγχρονες ιδιαίτερα αλυκές ολοκληρωµένα και σταθερά οικοσυστήµατα! κ

  
4.6.2 Η χλωρίδα των αλυκών 

 

Πιό αναλυτικά οι υδρόβιοι παραγωγοί µιάς αλυκής αποτελούνται από φυτοπλαγκτόν 
και φωτοσυνθέτοντα φύκη, ενώ οι χερσαίοι συγκροτούν την αλοφυτική, κυρίως, 
χλωρίδα των αλυκών. 

 Σύµφωνα µε την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι θερµάστρες 
επικοινωνούν µεταξύ τους και ως εκ τούτου επιτρέπουν την κυκλοφορία και την 
ανταλλαγή οργανισµών. Ταυτόχρονα, οι θερµάστρες είναι σχετικά αυτόνοµες, µε 
οµοιόµορφα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η κάθε µία να συνιστά ένα 
ιδιαίτερο οικοσύστηµα. Για τον λόγο αυτό, υδρόβιοι παραγωγοί και πρωτογενής 
υδρόβια παραγωγικότητα εκτείνονται όπως προαναφέραµε στο σύνολο των 
θερµαστρών, ενώ η διακύµανσή τους επηρεάζεται από τον χρόνο αλλά και την θέση 
της κάθε αλυκής. 

Οι χερσαίοι παραγωγοί είναι συνήθως αλόφυτα, αλλά και διάφοροι ‘εποικιστές’ που 
προέρχονται από την περιβάλλουσα την αλυκή χλωρίδα, οι οποίοι επίσης ποικίλλουν, 
αναλόγως της γεωγραφικής θέσης των αλυκών. Τα αλόφυτα (π.χ. Salicornia 
europaea, Halocnemum strobilaceum, Atriplex portulacoides, Arthrocnemum spp., 
Limonium spp.) είναι εξειδικευµένα φυτά των αλατούχων εδαφών, άριστα 
προσαρµοσµένα στο ιδιαίτερο περιβάλλον της αλυκής.  

 
4.6.3 Η πανίδα των αλυκών 

 

Οπως προαναφέρθηκε η ζωή στις θερµάστρες της αλυκής δεν τελειώνει. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ορισµένους χαρακτηριστικούς µικροοργανισµούς µιάς αλυκής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

Το µικρό ανόστρακο καρκινοειδές Artemia salina που αποκαλείται και γαρίδα της 
άλµης (brine shrimp) είναι ο µικροοργανισµός κλειδί, ο συνδετικός κρίκος που ενώνει 
τους οργανισµούς των θερµαστρών χαµηλής πυκνότητας µε αυτούς των θερµαστρών 
υψηλής πυκνότηταςκαι είναι βασική τροφή για πολλά είδη πουλιών. Το ερυθρό χρώµα 
των αλµών στα αλοπήγια οφείλεται στο Halobacterium και στο µονοκύτταρο 
χλωροφύκος Dunaliella salina.  

Όπως είναι φυσικό, η οικολογική 
σηµασία των αλυκών είναι σύµφυτη µε 
το ορνιθολογικό της ενδιαφέρον. 
Εβδοµήντα ένα είδη πουλιών 
παρατηρήθηκαν κατά το 1991 στους 
χώρους της αλυκής Μεσολογγίου, της 
πιο καλά µελετηµένης από βιολογική 
άποψη ελληνικής αλυκής.  

Είκοσι πέντε από αυτά χαρακτηρίζονται 
ως απειλούµενα µε εξαφάνιση ή 
πιθανώς απειλούµενα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώ 20 προστατεύονται από 
ελληνικές, κοινοτικές ή διεθνείς 
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Εικόνα 11: Φοινικόπτερα

συµβάσεις. Από τα παραπάνω είδη, 57 

καναν συστηµατική, περιστασιακή ή µόνιµη, χρήση των χώρων της αλυκής κατά την 
δια περίοδο, για ανάπαυση, τροφοληψία ή και ζευγάρωµα.  

α είδη των οποίων η δίαιτα βασίζεται στην Artemia, όπως η αβοκέτα (Recurvirostra 
vosetta), το µαυροβουτηχτάρι (Prodiceps nigricollis), ο θαλασσοσφυριχτής 
Charadrius alexandrinus), οι διάφορες σκαλίδρες (Calidris minuta, C. Ferruginea, C. 
lpina), εξαρτώνται ζωτικά και άµεσα από την παραγωγικότητα της αλυκής, ειδικά όταν 

α είδη αυτά είναι αποκλειστικοί καταναλωτές Artemia. Επιπλέον, η αλυκή είναι 
διαίτερα σηµαντική για τα είδη εκείνα που συστηµατικά φωλιάζουν εδώ, όπως η 
βοκέτα, το γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), το ποταµογλάρονο (Sterna hirundo), 
αι το νανογλάρονο (S. albifrons), είδη απειλούµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο 
σηµόγλαρος (Larus argentatus). Φοινικόπτερα φιλοξενούνται σε µεγάλους 
ληθυσµούς ιδιαίτερα στις αλυκές Κίτρους και Καλλονής, αλλά και Μεσολογγίου. 

 υδρόβια βλάστηση, κυρίως από Ruppia spp., συνιστά βασικό συστατικό δίαιτας των 
εταναστευτικών παπιών κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στις αλυκές. 
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Εικόνα 13: Νεοσσός θαλασσοσφυριχτή Εικόνα 12: Καλαµοκανάς 



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

Θα ήταν παράλειψη να µη γίνει ιδιαίτερη 
αναφορά στη σηµασία της αλυκής Κίτρους 
από ορνιθολογική άποψη. Η σηµασία αυτή 
όχι µόνον αντικατοπτρίζεται στον µεγάλο 
αριθµό ειδών που παρατηρούνται στην 
αλυκή σε ετήσια βάση (188 είδη πτηνών το 
1990), αλλά και στο γεγονός της, κατ' 
εξαίρεση, πολυπληθούς παρουσίας ειδών 
διεθνούς ενδιαφέροντος. Συνοπτικά, η 
αλυκή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
29 είδη πτηνών σε εθνικό, και 7 είδη σε 
διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των τελευταίων, οι 
µαυροκέφαλοι γλάροι (Larus 
melanocephalus), των οποίων οι 
πληθυσµοί, από τους µεγαλύτερους στη 
Μεσόγειο, το 1988 αριθµούσαν 7.300 ζεύγη. 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά µερικά από τα βασικότερα είδη 
της ορνιθοπανίδας στις αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής. 

(πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΧΩ∆Ε)
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Εικόνα 14: Νεαρό άτοµο αµµοσφυριχτή 
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 Αλυκή Μεσολογγίου 
Αναπαραγώµενα Είδη 

Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus 
Πελαργός Ciconia ciconia 
Καλαµοκανάς Himantopus himantopus 
Αβοκέττα Recurvirostra avosetta  
Πετροτριλίδα Burhinus Oedicnemus  
Νεροχελίδονο Glareola pratincola  
Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica  
Νανογλάρονο Sterna albifrons  
Όρνιο Gyps fulvus  
Φιδαετός Circaetus gallicus  
Κραυγαετός Aquila pomarina 
Μπούφος Bubo bubo 
Αλκυόνη Alcedo atthis 
Γαλιάντρα Melanocorypha calandra 
Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum 
Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor 

Μετανάστευση 
Ερωδιοί 
Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus  
Παρυδάτια πουλιά  
Γλαρόνια  
Λεπτοµύτα Numenius tenuirostris (περιστασιακή εµφάνιση) 

Υδρόβια πουλιά που ξεχειµωνιάζουν 

Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis 
Κορµοράνος Phalacrocorax carbo sinensis 
Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus  
Αργυροτσικνιάς Egretta alba  
Σφυριχτάρι Anas penelope 
Γκισάρι Aythya ferina  
Φαλαρίδα Fulica atra  
Λεπτόραµφος γλάρος Larus genei 

Αρπακτικά που ξεχειµωνιάζουν 
Μαυρόγυπας Aegypius monachus 
Βαλτόκιρκος Circus cyaneus 
Στικταετός Aquila clanga 
Aegypius monachus 
Βαλτόκιρκος Circus cyaneus 
Στικταετός Aquila clanga  
Βασιλαετός Aquila heliaca  
Πετρίτης Falco peregrinus 
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Κόλπος Καλλονής 
 

Αναπαραγώµενα Είδη 

Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus 
Πελαργός Ciconia ciconia  
Καστανόχηνα Tadorna ferruginea 
Σφηκιάρης Pernis apivorus 
Καλαµόκιρκος Circus aeruginosus 
Χρυσαετός Aquila chrysaetos  
Σταυραετός Hieraaetus pennatus  
Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus  
Πετρίτης Falco peregrinus 
Καλαµοκανάς Himantopus himantopus 
Αβοκέττα Recurvirostra avosetta 
Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus 
Νεροχελίδονο Glareola pratincola 
Ποταµογλάρονο Sterna hirundo 
Νανογλάρονο Sterna albifrons 
Μπούφος Bubo bubo 
Αλκυόνη Alcedo atthis 
Μεσοτσικλητάρα Dendrocopos medius 
Μουστακοτσιροβάκος Sylvia rueppelli 
Τουρκοτσοπανάκος Sitta krueperi 
Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus 
∆ιερχόµενοι ερωδιοί   

Αρπακτικά  
Παρυδάτια  
Γλάροι  
Γλαρόνια  

Πουλιά που ξεχειµωνιάζουν 

Ήταυρος Botaurus stellaris 
Αργυροτσικνιάς Egretta alba  
Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus  
Φοινικόπτερο Phoenicopterus rubber (εντυπωσιακές συγκεντρώσεις) 
Βαλτόκιρκος Circus cyaneus 
Στικταετός Aquila clanga 
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Αλυκή Κίτρους 
Αναπαραγώµενα Είδη 

Μαυροκέφαλοι γλάροι Larus melanocephalus ( η µεγαλύτερη αποικία στην Ευρώπη 
εκτός της πρώην ΕΣΣ∆) 
Λεπτόραµφοι γλάροι Larus genei (η µόνη αποικία στην Ελλάδα) 
Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus  
Καλαµοκανάς Himantopus himantopus, η Αβοκέττα Recurvirostra avosetta  
Πετροτριλίδα Burhinus Oedicnemus  
Νεροχελίδονο Glareola pratincola  
Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica  
Ποταµογλάρονο Sterna hirundo  
Νανογλάρονο Sterna albifrons  
Αλκυόνη Alcedo atthis 
Γαλιάντρα Melanocorypha calandra 
Κουφαηδόνι Cercotrichas galactores 
Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor 

Μετανάστευση 
Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta  
Χουλιαροµύτα Platalea leucorodia 
Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber 
Αβοκέττα Recurvirostra avosetta 
Καρατζάς Sterna caspia 

Πουλιά που ξεχειµωνιάζουν 

Αργυροτσικνιάς Egretta alba 
Θαλλασαετός Haliaeetus albicilla 
Στικταετός Aquila clanga 
Πετρίτης Falco peregrinus 
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4.7.  Οι αλυκές ως υγρότοποι 
Οι αλυκές συνιστούν την επιτοµή όλων των γνωστών τύπων υγροτόπων, λόγω της 
συνύπαρξης σ’ αυτές όλης της διαβάθµισης περιβαλλοντικών συνθηκών, από τις 
πλέον ακραίες έως τις ηπιότερες. Η µοναδικότητα των αλυκών συνίσταται στο γεγονός 
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Εικόνα 16: Νανοσκαλίδρα 
Εικόνα 15: Γλαρόνια σε νησίδα της αλυκής 
Καλλονής 
τι σ’ αυτές συνυπάρχουν τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά µαζί µ’ αυτά των ακραίων 
περαλµυρών λειµώνων. Τέτοιος συνδυασµός επιτρέπει την πληθυσµιακή αύξηση 
λιγάριθµων ειδών εξειδικευµένων σε αφιλόξενα ακραία περιβάλλοντα και συνεισφέρει 
την διεύρυνση της ποικιλότητας οργανισµών που διαιτολογικά βασίζονται σ’ αυτά. 
αρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων οργανισµών αποτελούν τα φοινικόπτερα 

Phoenicopterus ruber), που έχουν αρκετά συνδεθεί µε την προστασία ειδών και τη 
ιατήρηση της φύσης.  

Το γεγονός οτι οι αλυκές δρούν ως 
πόλος έλξης των πουλιών, τις 
κατατάσσει µεταξύ των σηµαντικών 
για ορνιθοπανίδα βιοτόπων.  Ένα 
επιπλέον στοιχείο που υπογραµµίζει 
τη µοναδικότητα των αλυκών και την 
προτίµησή τους από την 
ορνιθοπανίδα, είναι το γεγονός ότι 
εδώ το κυνήγι απαγορεύεται 
αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε το 
σύνολο των ευρυτέρων υγροτόπων. 
Έτσι, είτε ως προσωρινό καταφύγιο 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε ως 
χώρ δ χείµανσης και 
αναπαραγωγής κατά το καλοκαίρι, οι 
αλυκές δρουν ως πόλος έλξης των 

ος ια

Εικόνα 17: Αναχώµατα θερµαστρών και νησίδες 
στην αλυκή Καλλονής 
πουλιών. Το ζωτικό αυτό 
αρακτηριστικό κατατάσσει τις αλυκές µεταξύ των σηµαντικών για την ορνιθοπανίδα 
ιοτόπων και επιτάσσει τη συνεχή τους παρακολούθηση και προστασία. Τούτο 
ποτελεί πάγιο µέληµα της διεύθυνσης των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ, που έως σήµερα 
χουν αρκετές φορές έµπρακτα εκδηλωθεί προς το σκοπό αυτό. 

υγκεκριµένα το 1987 απαγορεύθηκε η µηχανοκίνηση στους χώρους ωοτοκίας της 
λυκής Μεσολογγίου, η δε απαγόρευση του κυνηγιού εστέφθη µ' επιτυχία µε την 
ποτελεσµατική επιτήρηση και προσωπική συµµετοχή των εργαζοµένων. Σταδιακά 
ρχισαν να εγκαταλείπονται και να αποµονώνονται από την ανθρώπινη πρόσβαση 
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τµήµατα της αλυκής µε σκοπό τη µοναδική χρήση 
τους απά τη φωλιάζουσα ορνιθοπανίδα. Το 
γεγονός αυτό συστηµατικά επανελήφθη το 1990-
1991, µε διεύρυνση προϋπαρχουσών και επιπλέον 
κατασκευή τεχνητών νησίδων ωοτοκίας. Το διετούς 
διαρκείας αυτό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε 
από τη ΧΙ ιεύθ νση Περιβάλλοντος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Εικόνα 18: Ανάχωµα ωοτοκίας 
γλαρονιών στην αλυκή Μεσολογγίου
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5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΜΑS 
 

5.1. Ιστορικό Ανάπτυξης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
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Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ανέπτυξε και εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητας µε σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Το σύστηµα 
περιλαµβάνει τις δραστηριότητες της εταιρίας στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής, 
Κίτρους και στα γραφεία στην Αθήνα.  Η εταιρία απέκτησε πιστοποιητικό διαχείρισης 
ποιότητας κατά ΙSO 9002:1994 το 2000 από τον ΕΛΟΤ και  κατά ΙSO 9001:2000 το 
2003. Η εταιρία πιστεύει ότι η παραγωγή αλατιού υψηλής ποιότητας και η προστασία 
του περιβάλλοντος των αλυκών είναι άρρηκτα συνδεδεµένες.  Έτσι, προχώρησε στην 
ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στις αλυκές Μεσολογγίου, 
Καλλονής, Κίτρους και των γραφείων στην Αθήνα, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισµού 
EMAS 761/2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Η ανάπτυξη του συστήµατος 
ξεκίνησε στις αρχές του 2005 και στηρίχθηκε σηµαντικά στο υπάρχον σύστηµα 
διαχείρισης ποιότητας. 

 

5.2     Βασικά σηµεία συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
5.2.1 Τεκµηρίωση συστήµατος 

Η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
είναι κοινή µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης που 
εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
εταιρείας  αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των Αλυκών. 

Η τεκµηρίωση αποτελείται από το εγχειρίδιο περιβάλλοντος και τις διαδικασίες / 
οδηγίες του ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης. Το εγχειρίδιο περιβάλλοντος 
περιγράφει συνοπτικά το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κανονισµού EMAS. Οι διαδικασίες και οδηγίες περιγράφουν αναλυτικά 
τους τρόπους ικανοποίησης των επιµέρους απαιτήσεων του κανονισµού EMAS. 

 

5.2.2 Σχεδιασµός Συστήµατος 
5.2.2.1 Περιβαλλοντικές Πλευρές 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ έχει θεσπίσει διαδικασία για τον προσδιορισµό και 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και 
των υπηρεσιών της, λαµβάνοντας υπόψη τις κανονικές και µη κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας. Επιπλέον, η εταιρεία εντοπίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές 
δραστηριοτήτων που εκτελούν άλλοι συνεργαζόµενοι φορείς. Οι περιβαλλοντικές 
πλευρές τεκµηριώνονται κατάλληλα και αξιολογούνται µε βάση την πιθανότητα ή την 
συχνότητα εµφάνισης τους, την σοβαρότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την 
συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Οι πιο σοβαρές λαµβάνονται υπόψη στον 
καθορισµό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, βελτιώνοντας την 
περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.  Οι περιβαλλοντικές πλευρές ανασκοπούνται 
περιοδικά κατά την αναθεώρηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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5.2.2.2 Καθορισµός Σκοπών- Στόχων- Προγραµµάτων 

Η εταιρεία καθορίζει και αναθεωρεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους, λαµβάνοντας υπόψη : 

την περιβαλλοντική πολιτική, 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία, 

τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, 

τις τεχνολογικές επιλογές,  

τους γενικούς στόχους της εταιρείας, 

τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών πχ εργαζόµενοι, πελάτες, κάτοικοι, φορείς 
κλπ, και 

την οικονοµική δυνατότητα της εταιρείας. 

 

Η εταιρεία θεσπίζει και διατηρεί ένα πρόγραµµα για την επίτευξη κάθε στόχου όπου 
καθορίζονται αναλυτικά οι απαιτούµενες ενέργειες, οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και 
ο απαιτούµενος χρόνος υλοποίησης κάθε ενέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει τους 
απαιτούµενους πόρους για την υλοποίηση των εκάστοτε προγραµµάτων.  Η 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων συντονίζεται από τα στελέχη της εταιρείας 
ενώ η αποτελεσµατικότητά τους ανασκοπείται περιοδικά από την επιτροπή 
ανασκόπησης. 

 
5.2.3 Συµµόρφωση µε νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει διαδικασία ενηµέρωσης και 
συµµόρφωσης για τις περιβαλλοντικές νοµικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται 
µε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η εταιρία λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και εξετάζει σε 
τακτικά διαστήµατα τη συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις αυτές. Η εταιρία έχει ελέγξει 
την εφαρµογή της νοµοθεσίας στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους. Το 
αποτέλεσµα του ελέγχου είναι ότι υπάρχει πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας έτσι 
όπως προκύπτει από τις νοµικές και άλλες απαιτήσεις. 

 

5.2.4 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού 
«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας. Μόνο η συλλογική 
προσπάθεια αποδίδει καρπούς».  Αυτό πιστεύει η εταιρία. Έτσι φροντίζει για την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της (εποχιακού και µόνιµου), των 
συνεργατών της αλλά και των επισκεπτών των αλυκών.  Η προσπάθεια της 
ευαισθητοποίησης περιλαµβάνει εκπαίδευση καθώς και άλλους τρόπους ενηµέρωσης 
πχ φυλλάδια. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης / ενηµέρωσης διαφοροποιείται 
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των 
ενδιαφερόµενων. 

 

5.2.5 Επικοινωνία  
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Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ έχει θεσπίσει διαδικασίες για την επικοινωνία για 
περιβαλλοντικά θέµατα µε πρόσωπα και φορείς εκτός εταιρείας (εξωτερική 
επικοινωνία). Η εταιρεία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλες τις εισερχόµενες 
πληροφορίες που σχετίζονται µε το περιβάλλον και απαντά κατάλληλα σε κάθε 
ενδιαφερόµενο ενώ φροντίζει για τη διαρκή περιβαλλοντική ενηµέρωση των 
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επισκεπτών της. Η αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών θεµάτων της 
εταιρείας γίνεται στην παρούσα Περιβαλλοντική ∆ήλωση, που είναι διαθέσιµη σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους. Τέλος η εξωτερική επικοινωνία της εταιρείας περιλαµβάνει 
ανάλογα µε την περίσταση ∆ελτία Τύπου, ειδικές ιστοσελίδες, καταχωρήσεις στον 
τύπο κλπ. 

 
5.2.6 Εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος 
 

Για τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται µε σηµαντικές περιβαλλοντικές 
πλευρές έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται διαδικασίες και οδηγίες, µε σκοπό να 
εξασφαλίζεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών κάτω από ελεγχόµενες 
συνθήκες.  Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει για την παρακολούθηση και µέτρηση 
κρίσιµων παραµέτρων για το περιβάλλον. 
 

5.2.7 Βελτίωση Συστήµατος 
Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρµόζεται από το προσωπικό της εταιρίας 
και παρακολουθείται συνεχώς. Η βελτίωσή του επιτυγχάνεται µέσω των ακόλουθων 
τρόπων : 

• Επίλυση µη συµµορφώσεων  

• Αξιοποίηση προτάσεων από το προσωπικό ή άλλους 
ενδιαφερόµενους 

• Ευρήµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων 

• Ευρήµατα / προτάσεις επαληθευτή 

• Παρακολούθηση περιβαλλοντικής επίδοσης µέσω 
δεικτών 

• Υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών / στόχων  / προγραµµάτων 

• Ανασκόπηση από τη διοίκηση της εταιρίας 
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Πάγιος στόχος της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ αποτελεί η διατήρηση και η 
ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς στους χώρους κυριότητάς τους, καθώς η 
αλατοπαραγωγική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αειφόρο 
ανάπτυξη σπάνιων ενδιαιτηµάτων. Ειδικότερα, η λειτουργία των αλυκών Μεσολογγίου, 
Κίτρους και Καλλονής, που αποτελούν ζωντανά τµήµατα ευρύτερων υγροτόπων, 
γίνεται σύµφωνα µε µε τους κανόνες προστασίας  που ορίζουν η διεθνής σύµβαση του 
Ramsar και το δίκτυο Natura 2000, µε αποτέλεσµα την πολύτιµη συµβολή των στην 
διατήρηση των πληθυσµών της σπάνιας ορνιθοπανίδας που συναντάται σε αυτές. 
 
Σεβόµενη το περιβάλλον του οποίου αποτελεί ενεργό τµήµα, η εταιρία  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ λαµβάνει µέτρα για τη προστασία του και δεσµεύεται ώστε η λειτουργία 
των αλυκών να διασφαλίζει την υλοποίηση των παρακάτω:  
 

• Εναρµόνιση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις, περιβαλλοντικού και οικολογικού 
περιεχοµένου, τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου. 
 

• Καθορισµός και υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων καθώς και 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων, τα οποία συστηµατικά ανασκοπούνται. 
 

• Συνέχιση και βελτίωση της υιοθέτησης περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών µε 
σκοπό την απρόσκοπτη ενδιαίτηση της πλούσιας ορνιθοπανίδας. 
 

• Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του προσωπικού της αλλά και του κοινού- 
επισκεπτών των αλυκών καθώς και των συνεργατών της για περιβαλλοντικά θέµατα. 
 

• ∆ιαρκής προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. 
 

• Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών για την περιβαλλοντική επίδοση της 
εταιρίας, µέσα από την Περιβαλλοντική της ∆ήλωση. 
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• Παροχή των αναγκαίων οικονοµικών πόρων για την πραγµατοποίηση όλων των 
παραπάνω.  
 
 
Η προσπάθεια αυτή της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ για ολοκληρωµένη 
προστασία του περιβάλλοντος υποστηρίζεται από την εφαρµογή του Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισµού 
761/2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS). 
       Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

        Η. Ζαπαντιώτης  
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7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το γενικό οργανόγραµµα της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ φαίνεται στο 
επισυναπτόµενο διάγραµµα. 

Η εταιρία αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης του συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  έχει ειδική ∆ιεύθυνση για τη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης 
ποιότητας και περιβάλλοντος.  Η ∆ιεύθυνση στελεχώνεται από τον ∆ιευθυντή 
∆ιασφάλισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, τον Υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας & 
Περιβάλλοντος και τη Γραµµατεία. 
 
Οι βασικές αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιασφάλισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος 
είναι : 

• Εκπροσωπεί την εταιρία σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος πχ επικοινωνία µε 
ενδιαφερόµενους φορείς, πελάτες, κοινωνία κλπ. 

• Έχει τη γενική ευθύνη για την αναβάθµιση της τεκµηρίωσης του συστήµατος και 
την διανοµή της στο προσωπικό των αλυκών. 

•  Μεριµνά, σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των αλυκών, για τη συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση / ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση του προσωπικού ή συνεργατών και 
επισκεπτών σε θέµατα περιβάλλοντος. 

• Συνεργάζεται µε το προσωπικό για τον εντοπισµό προβληµάτων και την επιβολή 
διορθώσεων που θα λύσουν οριστικά τα προβλήµατα αυτά.  Αξιοποιεί τις ιδέες για τη 
βελτίωση που προέρχονται από το προσωπικό ή άλλους ενδιαφερόµενους. 

• Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των αλυκών, σε συνεργασία µε στελέχη 
της εταιρείας. 

• Παρακολουθεί την υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών / στόχων και 
προγραµµάτων. Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία για  την περιβαλλοντική επίδοση 
των αλυκών. 

• Προγραµµατίζει και φροντίζει για την υλοποίηση προγράµµατος εσωτερικών 
επιθεωρήσεων του συστήµατος σε σχέση µε τις απαιτήσεις του κανονισµού EMAS και 
των νοµικών ή άλλων απαιτήσεων. 

• Παρακολουθεί την εφαρµογή του συστήµατος, συγκεντρώνει και αναφέρει στη 
∆ιοίκηση όλα τα σχετικά στοιχεία ώστε να διεξαχθεί ουσιαστική ανασκόπηση του 
Συστήµατος από την επιτροπή ανασκόπησης. 
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Η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται και από την υποστήριξη όλων των εργαζοµένων 
των αλυκών. Οι επιµέρους αρµοδιότητές τους σε θέµατα περιβάλλοντος ορίζονται στην 
τεκµηρίωση του συστήµατος. 
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8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

 

8.1   Μεθοδολογία αναγνώρισης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
πλευρών 
Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές 
πλευρές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.  Η 
αναγνώριση και αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.2.1. 

 

8.2    Περιβαλλοντικές Πλευρές ανά στάδιο δραστηριότητας 
 

Κατά τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών πλευρών και την αξιολόγησή τους 
ελήφθησαν υπόψη όλα τα στάδια δραστηριότητας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 
ΑΕ, τα οποία είναι: 

 Κυλινδρισµός αλοπηγίων  
 Παραγωγή Αλατιού - ∆ιακίνηση Αλµών 
 Συγκοµιδή &Μεταφορά στην µονάδα Πλύσης 
 Πλύση  & Απόθεση Αλατιού 
 ∆ιαχείριση περίσσειας άλµης υψηλής συγκέντρωσης  
 ∆ιαχείριση αλµολοίπων  
 Συσκευασία Αλατιού (µόνο Μεσολόγγι & Κίτρος) 
 Πώληση Αλατιού. Χερσαία & Θαλάσσια Μεταφορά (σε πελάτες ή σε άλλη 
Αλυκή) 
 Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
 Χωµατουργικές εργασίες (από την Αλυκή ή εργολάβους) 
 Λειτουργία Εργαστηρίου (µόνο Μεσολόγγι & Κίτρος) 
 Λειτουργία Γραφείων (στις 3 Αλυκές και στα γραφεία της Αθήνας) 
 ∆ιακίνηση Εργαζοµένων 
 ∆ιακίνηση Επισκεπτών 
 Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού (µόνο Μεσολόγγι) 
 Χρήση συσκευασµένου αλατιού από πελάτες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Σ
Εικόνα 19: Εγκαταστάσεις πλύσης και απόθεσης άλατος - Καλλονή
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Τα θέµατα που εξετάστηκαν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 ορνιθοπανίδα και χλωρίδα 
 χρήση θαλασσινού νερού 
 κατανάλωση ενέργειας  
 κατανάλωση νερού 
 χρήση βοηθητικών υλών 
 υγρά απόβλητα 
 στερεά απόβλητα 
 αέρια απόβλητα  
 θόρυβος. 

 
Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες για κάθε θέµα. 
 

8.3    Προστασία ορνιθοπανίδας και χλωρίδας 
Όπως αποδείχτηκε παραπάνω η πλούσια ορνιθοπανίδα των σύγχρονων ιδιαίτερα 
αλυκών, οφείλεται στην χαρακτηριστική παραγωγική των διαδικασία, η οποία 
ουσιαστικά τις καθιστά ολοκληρωµένα οικοσυστήµατα. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ., λαµβάνει όλα τα επιπλέον µέτρα που κρίνονται απαραίτητα προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρουσία όλων των ειδών ορνιθοπανίδας είτε αυτά 
φωλιάζουν είτε διαχειµάζουν στις αλυκές. Παράλληλα, η τήρηση των κανόνων της 
ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε το δίκτυο Νatura 2000, έρχεται 
σαν επιστέγασµα όσων προαναφέρθησαν, να κατοχυρώσει τους χώρους των αλυκών 
ως τµήµατα πολύτιµων υγροτόπων για την ενδιαίτηση της ορνιθοπανίδας. 

Μερικά από τα µέτρα που παίρνει η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ περιγράφονται 
παρακάτω: 

• Γνώση αλληλεπίδρασης υγρότοπου-παραγωγής άλατος: ∆ιαθέτοντας 
πολύτιµη εµπειρία για τον τρόπο µε τον οποίο η παραγωγική δραστηριότητα των 
αλυκών δηµιουργεί το γνωστό πλούσιο και όµορφο φυσικό περιβάλλον, η εταιρία 
έχει αναγνωρίσει τις δραστηριότητές της, που αλληλεπιδρούν µε την ορνιθοπανίδα 
και προσπαθεί µε συγκεκριµένα προγράµµατα δράσης να περιορίσει την κάθε 
πιθανή πηγή όχλησης των πτηνών. 

• Παρακολούθηση νοµοθεσίας: Καθώς, όπως είναι φυσικό και οι τρεις αλυκές 
Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής ανήκουν στο δίκτυο των προστατευόµενων 
περιοχών NATURA, η εταιρεία παρακολουθεί, µελετά και τηρεί την νοµοθεσία 
αναφορικά µε την προστασία και ενδιαίτηση της ορνιθοπανίδας και των χώρων 
αναπαραγωγής της. 
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• Πρόγραµµα παρακολούθησης: Ο λόγος για τον οποίο οι σύγχρονες αλυκές 
είναι καλύτερα οικοσυστήµατα συγκρινόµενες µε τις παραδοσιακές είναι αφενός οτι 
ο σχεδιασµός των είναι βέλτιστος και αφετέρου οτι η λειτουργία των, που γίνεται 
από έµπειρο και κατάλληλα ευαισθητοποιηµένο προσωπικό, είναι απόλυτα 
ελεγχόµενη, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της σύγχρονης 
αλοποιϊας. Για την παραγωγή του αλατιού όλες οι δραστηριότητες στην αλυκή, από 
τη διαχείριση των αλµών, που γίνεται µε τη ρύθµιση των θυροφραγµάτων και  την 
λειτουργία των αντλιοστασίων, έως και την συγκοµιδή του άλατος, αλλά και τα 
διάφορα αναγκαία έργα συντήρησης της εδαφοτεχνικής υποδοµής, είναι 
εναρµονισµένα στον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας. Παράλληλα, κατά καιρούς η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ έχει 
συµµετάσχει σε προγράµµατα αναβάθµισης συγκεκριµένων θερµαστρών, µε 
δηµιουργία νησίδων αναπαραγωγής καθώς και παρατηρητηρίου πουλιών στην 
αλυκή Μεσολογγίου. 
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• Εκπαίδευση Προσωπικού: Τα στελέχη διαθέτουν κατάλληλη επιµόρφωση 
προκειµένου να έχουν την ανάλογη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα 
και βρίσκουν λύσεις τεχνικές στα διάφορα προκύπτοντα προβλήµατα. Όλο το 
προσωπικό, µόνιµο και εποχιακό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και 
ευαισθητοποιηµένο για την προστασία της ορνιθοπανίδας και γενικότερα του 
τοπίου κατά την λειτουργία των αλυκών. Στα πλαίσια αυτού, έχουν θεσπιστεί 
συγκεκριµένοι κανόνες για τη διακίνηση και εργασία του προσωπικού στους 
χώρους των αλυκών. 

• Ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών: Όπως 
αναφέρθηκε και 
παραπάνω, ο χώρος των 
αλυκών, λόγω της 
ιδιαίτερης οµορφιάς του, 
αποτελεί πόλο έλξης 
πολλών επισκεπτών, 
µαθητών, ειδικών 
επιστηµόνων αλλά και 
τουριστών που θέλουν να 
µελετήσουν το ιδιαίτερο  

περιβάλλον αυτών των 
υγροτόπων. Καθώς η µη 
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 Σελίδα 3

 
Εικόνα 20: Αλµόλουτρα στην αλυκή Κίτρους
ελεγχόµενη ανθρώπινη 
ρουσία αποτελεί βασική όχληση για την ορνιθοπανίδα, η διεύθυνση των αλυκών 
ει λάβει πρωτοβουλία να  ενηµερώνει και να ευαισθητοποιεί τους επισκέπτες. 

ωροταξική ∆ιάταξη : Ο σχεδιασµός των αλυκών Μεσολογγίου, Κίτρους και 
λλονής έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η βέλτιστη 
όδοσή τους σε προϊόν, όσο και η δηµιουργία ενός πλούσιου και σταθερού 
οσυστήµατος. Αυτά τα δύο εξάλλου δεν διαχωρίζονται, είναι αδύνατον δηλαδή 
 επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση σε µία αλυκή αν ταυτόχρονα δε δηµιουργηθεί η 
ρακτηριστική βιολογική αλυσίδα µικροοργανισµών στις θερµάστρες της.  Η 
ίτευξη σταθερών σχετικά συνθηκών σε κάθε θερµάστρα καθώς και  οι µικρές 
ξήσεις αλατότητας από θερµάστρα σε θερµάστρα, δηµιουργούν πλούσια τροφή 
 την ορνιθοπανίδα και τις κατάλληλες συνθήκες για την σωστή διαβίωσή της. 

∆ιαχείριση νερού: Οπως έχει γίνει κατανοητό η πιο σηµαντική λειτουργία στις 
υκές, είναι η τροφοδοσία τους µε θαλασσινό νερό και η οργάνωση και 
ρακολούθηση της διακίνησης των αλµών στο σύστηµα θερµαστρών. Οι 
ρµάστρες και τα αναχώµατα αποτελούν τους κύριους χώρους διατροφής και 
απαραγωγής των πουλιών. Η ορνιθοπανίδα προκειµένου να συνεχίσει να 
διαιτείται στους χώρους των αλυκών απαιτεί τόσο τη διατήρηση µίας ελάχιστης 
ής-ανανέωσης νερού όσο και την ύπαρξη ενός καθορισµένου ετήσιου κύκλου 
ρού. Για τον λόγο αυτό η διεύθυνση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ ακολουθεί 
αν σταθερό κύκλο νερού από την άντληση θαλάσσιου νερού από την ανοικτή 
λασσα και την διακίνηση των αλµών, µε φυσική ροή ή/και µε καθορισµένη 
ιτουργία αντλιοστασίων, ώστε να εξασφαλίζεται η σταδιακή αύξηση της 
ατότητας µε µικρές αλλαγές από θερµάστρα σε θερµάστρα µέχρι τα αλοπήγια. Η 
ραγωγική διαδικασία ελέγχεται µε την βοήθεια δεδοµένων που προέρχονται από 
ν µετεωρολογικό σταθµό και τα χηµικά εργαστήρια µε αποτέλεσµα τον έλεγχο 
ς ποσότητας του νερού και της αλατότητας στις θερµάστρες. Παράλληλα, οι 
υκές φροντίζουν έτσι ώστε µεγάλο τµήµα της επιφάνειας των θερµαστρών να 
λύπτεται µε νερό και κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου ακολουθώντας 
όγραµµα παρακολούθησης της στάθµης του νερού στις θερµάστρες καθ όλη τη 
ρκεια του έτους. 
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• ∆ιαχείριση θορύβου: Η κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος για τους 
υγροβιότοπους είναι µία από τις σηµαντικές παραµέτρους της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και της διατήρησης της ορνιθοπανίδας. Είναι αξιοσηµείωτο οτι τα 
πουλιά συνηθίζουν και εγκλιµατίζονται στους επαναλαµβανόµενους θορύβους που 
προέρχονται από τη συνήθη λειτουργία των αλυκών. Οι θόρυβοι όµως που δεν 
προέρχονται από αυτήν την λειτουργία, συνήθως φοβίζουν και δηµιουργούν κλίµα 
ανασφάλειας στα πουλιά.  Για τον λόγο αυτό στις αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους και 
Καλλονής λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα:  

o Η λειτουργία των αντλιοστασίων προγραµµατίζεται και παρακολουθείται 
συνεχώς. Η καλή κατάσταση των  αντλιοστασίων επιτυγχάνεται µε 
προγραµµατισµό και εκτέλεση των απαιτούµενων συντηρήσεων. 
Παράλληλα, η στάθµη του παραγόµενου θορύβου ελέγχεται συστηµατικά 
µε µετρήσεις για την παροχή ενός αποδεκτού ακουστικού περιβάλλοντος 
για την πανίδα της περιοχής.  

o Η µετακίνηση γίνεται µε χρήση µόνο συγκεκριµένων οχηµάτων της 
εταιρείας και σε συγκεκριµένες διαδροµές από καθορισµένο προσωπικό 
ενώ ακολουθείται κατάλληλη συντήρηση όλων των µηχανηµάτων ώστε να 
περιοριστούν τα επίπεδα του θορύβου.  

o Η συγκοµιδή και πλύση του άλατος γίνονται σε συγκεκριµένους χώρους 
στις αλυκές που είναι οι πλέον αποµακρυσµένοι σε σχέση µε τους χώρους 
φωλιάσµατος των πτηνών.  

o Οι χωµατουργικές εργασίες εκτελούνται από κατάλληλα και σωστά 
συντηρηµένα µηχανήµατα για την πρόκληση του ελάχιστου δυνατού 
θορύβου και τον περιορισµό της όχλησης της ορνιθοπανίδας ιδίως κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο.  

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, έχει προχωρήσει στον εντοπισµό καθώς και 
στην µέτρηση των κυριότερων πηγών θορύβου στην έκταση των τριών αλυκών. 
Από τις µέχρι τώρα µετρήσεις έγινε φανερό οτι ο θόρυβος του φυσικού 
περιβάλλοντος των αλυκών, που προέρχεται κυρίως από τον πνέοντα άνεµο και τα 
κύµατα της θάλασσας, πολλές φορές επικαλύπτει τον θόρυβο του εξοπλισµού των 
αλυκών. Συγκεκριµένα στην περιοχή των αντλιοστασίων τα οποία βρίσκονται 
συνήθως πλησίον της πλούσιας ορνιθοπανίδας των αλυκών, έχει µετρηθεί 
θόρυβος 45 έως 75 dB, µε την µέγιστη τιµή να προέρχεται από τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες την ηµέρα της µέτρησης. Αντίστοιχα στα όρια του γυπέδου, κατά 
την περίοδο συγκοµιδής του προϊόντος, οι τιµές θορύβου κυµάνθηκαν από 45 έως 
55 dB.  

Οι µετρήσεις θορύβου θα συνεχιστούν και στις τρείς αλυκές µε σκοπό την 
ανάπτυξη συγκεκριµένης µεθοδολογίας µέτρησης ώστε να αποτυπώνεται και 
παράλληλα να ελέγχεται ακριβέστερα ο θόρυβος στην έκταση των αλυκών. 

 
8.4    Χρήση θαλασσινού νερό 
Βασικός φυσικός πόρος για τη λειτουργία των αλυκών είναι το θαλασσινό νερό. Τα 
σηµεία άντλησης και η χρησιµοποιούµενη µέση ετήσια ποσότητα θαλασσινού νερού 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Αλυκή Σηµείο άντλησης Ετήσια ποσότητα 
άντλησης (m3) 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Λιµνοθάλασσα 
Μεσολογγίου 8.500.000 

ΚΙΤΡΟΥΣ Θερµαϊκός Κόλπος 3.500.000 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ Κόλπος Καλλονής 3.000.000 
 

8.5    Κατανάλωση ενέργειας 
 

Στις αλυκές και στα γραφεία της Αθήνας χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για την 
κάλυψη των αναγκών. Επιπλέον, στην αλυκή Μεσολογγίου χρησιµοποιείται και 
πετρέλαιο θέρµανσης, για την θέρµανση των κτιρίων της Αλυκής.  Στοιχεία για την 
κατανάλωση της ενέργειας δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 

ΕΤΗΣΙΑ KATANΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

 2003 2004 2005 

ΑΛΥΚΗ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 723.343 692.475 753.005 

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 166.280 153.640 145.840 
ΑΛΥΚΗ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 192.560 191.600 211.360 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 17.041 15.492 16.163 
   
Σηµείωση: Εγινε µετατροπή της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης σε κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη σχέση 1 lt = 9,90 ΚWh. 
 

8.6    Κατανάλωση νερού 
 

Στοιχεία για την κατανάλωση νερού στις 3 αλυκές καθώς και στα γραφεία στην Αθήνα 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΕΤΗΣΙΑ KATANΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ (m3) 

 2003 2004 2005 

ΑΛΥΚΗ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24.070 23.104 24.827 

ΑΛΥΚΗ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2.950 2.890 2.280 

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 2.200 2.920 2.350 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 149 164 350 
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Η αλυκή Μεσολογγίου υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης και από γεώτρηση 
ιδιοκτησίας της εταιρίας, η αλυκή Κίτρους υδρεύεται αποκλειστικά από γεώτρηση 
επίσης ιδιοκτησίας της εταιρίας και η αλυκή Καλλονής υδρεύεται από γεώτρηση του 
∆ήµου Καλλονής. 

 
8.7    Χρήση βοηθητικών υλών 
 
Η διαδικασία παραγωγής άλατος στις αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής 
πραγµατοποιείται έχοντας ως µοναδική πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό,  βάσει της 
φυσικής εξάτµισης µε την βοήθεια της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Η όλη 
παραγωγική διαδικασία είναι εξολοκλήρου φυσική καθώς δεν περιλαµβάνει την χρήση 
χηµικών ή προσθέτων. Έτσι, η χρήση βοηθητικών υλών περιορίζεται µόνο στις 
περιφερειακές εργασίες παραγωγής άλατος και όχι στην καθαυτό παραγωγική 
διαδικασία κρυστάλλωσής του. Οι βασικότερες βοηθητικές ύλες που χρησιµοποιούνται 
στις αλυκές περιορίζονται στα υλικά συσκευασίας, τα λιπαντικά για την λίπανση των 
µηχανηµάτων, το πετρέλαιο για την κίνηση των οχηµάτων της εταιρείας, στις 
µπαταρίες του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και στο χαρτί από την λειτουργία των 
γραφείων.  
 

KATANΑΛΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 
 ΑΛΥΚΗ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΛΥΚΗ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΑΛΥΚΗ 
ΚΙΤΡΟΥΣ  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΘΗΝΑΣ  

Υλικά συσκευασίας 
(σάκκοι) (τεµ.) 10.000 - 41.000  

Υλικά συσκευασίας 
(φίλµ) (Kg) 13.487 - 750  

Λιπαντικά (lt) 2.136 1.440 2.354  
Πετρέλαιο κίνησης (lt) 31.300 11.505 24.501  
Χαρτί (Kg)    655 
 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. όντας ενήµερη για τις 
υποχρεώσεις της βάσει των διατάξεων του νόµου 2939/2001, συµµετέχει στο 
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών-Ανακύκλωση έχοντας 
συνάψει σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωση (ΕΕΑΑ). Με τον 
τρόπο αυτό  µεριµνά για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών των 
προϊόντων της  (που αποτελούνται από stretch film, σακκιά PE & PP και ξύλινες 
παλέτες) καθώς η ΕΕΑΑ αναλαµβάνει συλλογικά εξ ονόµατος όλων των 
συµµετεχόντων εταιρειών στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης να 
συλλέγει και να αξιοποιεί τις συσκευασίες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η 
πολιτεία.  

 

8.8    Υγρά απόβλητα 
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Τα µόνα «απόβλητα» που παράγονται από την παραγωγική διαδιακασία των αλυκών 
είναι τα αλµόλοιπα. Πρόκειται για την υπερκείµενη του παραγόµενου αλατιού άλµη, 
που ως εκ τούτου βρίσκεται µόνο στα αλοπήγια. Τα αλµόλοιπα απορρίπτονται µιά 
φορά το χρόνο, ακριβώς πριν την έναρξη των εργασιών συλλογής του προϊόντος. Η 
συνολική ποσότητά τους είναι ουσιαστικά λιγότερο από το 2% του αντλούµενου 
θαλασσινού νερού και είναι εντελώς φυσικό προϊόν µε υψηλή όµως πυκνότητα (26 - 
29oBe). 
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Η διάθεση των αλµολοίπων γίνεται σταδιακά, από εντεταλµένο προσωπικό της 
εταιρείας, χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο δίκτυο άντλησης καθώς και ειδικά 
καθορισµένο για το σκοπό αυτό αντλιοστάσιο. Η διάθεση των αλµολοίπων 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε συγκεκριµένο σηµείο του υδάτινου αποδέκτη 
(δίαυλος Μεσοκάµπου για τις αλυκές Μεσολογγίου, και της περιφερειακής τάφρου για 
τις αλυκές Καλλονής & Κίτρους).  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανάµειξή του πριν 
την διάθεση στον τελικό αποδέκτη (Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου για τις αλυκές 
Μεσολογγίου, Κόλπος Καλλονής για αλυκή Καλλονής, Θερµαϊκός Κόλπος για αλυκή 
Κίτρους.) 
 

AΛΜΟΛΟΙΠΑ 

Αλυκή Ποσότητα 
Αλµολοίπων 2005 (m3) Σηµείο διάθεσης 

ΑΛΥΚΗ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 150.000 ∆ίαυλος 

Μεσοκάµπου 
ΑΛΥΚΗ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 36.000 Περιφερειακή 

τάφρος 

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 54.000 Περιφερειακή 
τάφρος 

 
Ειδικά για την αλυκή Καλλονής, αντλείται  καθορισµένης παροχής θαλασσινό νερό και 
τροφοδοτείται στο περιφερειακό κανάλι, πριν από τη διάθεση των αλµολοίπων, η 
παροχή του οποίου συνεχίζεται για όσο διάστηµα διαρκεί η απόρριψη των 
αλµολοίπων. Ακολουθούν στοιχεία για το διαλυµένο οξυγόνο των αλµολοίπων. 
 

 ΜΕΤΡΗΣΗ AΛΜΟΛΟΙΠΩΝ 

Αλυκή ∆ιαλυµένο Οξυγόνο (mg/L) 

ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3,10 

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2,50 

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ * 
(*) Για την αλυκή Κίτρους δεν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία. 
 
Συνολικά οι αλυκές παράγουν µόνο πολύ µικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων σε 
σχέση µε άλλες παραγωγικές διεργασίες. Τα υγρά απόβλητα της εταιρίας από τις 
διάφορες λειτουργίες της παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  Για κάθε είδος 
αποβλήτου έχει οριστεί από την διεύθυνση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ το 
υπεύθυνο προσωπικό καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους. 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1 Αλµόλοιπα 

Απόρριψή τους σε καθορισµένο σηµείο 
του αποδέκτη βάσει καθορισµένων 
οδηγιών και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
άδειες / εγκρίσεις 

2 

Επεξεργασµένα αστικά 
απόβλητα από βιολογικό 
καθαρισµό αλυκής 
Μεσολογγίου 

Απόρριψη στον δίαυλο Μεσοκάµπου 
σύµφωνα µε την ισχύουσα άδεια / 
έγκριση 

3 Αστικά λύµατα Κίτρους - 
Καλλονής Συγκέντρωση σε βόθρο. 
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8.9    Στερεά απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την κύρια παραγωγική 
διαδικασία κρυστάλλωσης και συγκοµιδής του άλατος 
περιορίζονται στις γαιώδεις προσµίξεις, (άργιλος και γύψος) που 
προκύπτουν κατά την πλύση άλατος και στο ψιλό αλάτι που δεν 
έχει τον κατάλληλο βαθµό κρυστάλλωσης και διαχωρίζεται κατά 
την πλύση από τον κύριο όγκο του παραγόµενου άλατος. Είναι 
φανερό λοιπόν ότι πρόκειται για φυσικά προϊόντα, τα οποία 
συγκεντρώνονται και ανακυκλώνονται σε καθορισµένες 

θερµάστρες σε κάθε αλυκή ή χρησιµοποιούνται βοηθητικά σε διάφορες 
δραστηριότητες των αλυκών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα άλλα 
παραγόµενα στερεά απόβλητα προκύπτουν από περιφερειακές διεργασίες της 
παραγωγής άλατος και ανακυκλώνονται όπου είναι δυνατό ή συγκεντρώνονται και 
διαχειρίζονται µε κατάλληλο τρόπο από  αδειοδοτηµένο συνεργάτη, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Γαιώδεις προσµίξεις από µονάδα 
πλύσης (άργιλος & γύψος) 

Συγκέντρωση και απόρριψή τους σε καθορισµένη 
περιοχή της αλυκής 

Ψιλό αλάτι από µονάδα πλύσης 
Συγκέντρωσή & απόρριψή του σε καθορισµένες 
θερµάστρες ή ταµιευτήρες άλµης ή χρήση σαν 

βάση στο χώρο απόθεσης ή πώληση σε πελάτες 

Ακατάλληλα υλικά συσκευασίας ∆ιαχωρίζονται και επιστρέφονται στον 
προµηθευτή 

Άχρηστα εξαρτήµατα 
µηχανολογικού εξοπλισµού 

Συγκέντρωση και πώλησή τους ως scrap σε 
αδειοδοτηµένο εξωτερικό συνεργάτη για 

ανακύκλωση 

Μπαταρίες µηχανηµάτων 
Επαναφόρτισή τους ή αν δεν είναι αυτό δυνατό, 

συγκέντρωσή τους και παράδοση σε 
αδειοδοτηµένη εταιρεία ανακύκλωσης. 

Άχρηστα λιπαντικά µηχανηµάτων 
& εξοπλισµού 

Συγκέντρωσή τους σε βαρέλια µε ειδική σήµανση 
και διάθεσή τους σε αδειοδοτηµένο εξωτερικό 

συνεργάτη 

Άχρηστος ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός 

Συγκέντρωσή τους σε καθορισµένο σηµείο και 
παράδοση σε αδειοδοτηµένο εξωτερικό 

συνεργάτη. 

Άχρηστα χαρτιά Συλλογή σε ειδικό κάδο και παράδοση για 
ανακύκλωση (όπου υπάρχει δυνατότητα). 

Στερεά απορρίµµατα Συγκέντρωσή τους σε ειδικούς κάδους του δήµου 

Στερεά απόβλητα επισκεπτών Συγκέντρωσή των αποβλήτων  σε ειδικούς 
κάδους του δήµου 
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ΕΙ∆ΟΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άργιλος και ιζήµατα από 
χωµατουργικές εργασίες 

Απόθεση σε καθορισµένο χώρο της Αλυκής και 
αξιοποίηση τους σε έργα χωµατουργικής 
συντήρησης των αλυκών (πχ. ενίσχυση 

αναχωµάτων) 

Στερεά (λάσπη) από βιολογικό 
καθαρισµό Αλυκής Μεσολογγίου 

Παράδοση σε αδειοδοτηµένο συνεργάτη, όταν 
χρειαστεί 

 

8.10    Αέρια απόβλητα 
∆εν παράγονται αέρια απόβλητα από τις δραστηριότητες των αλυκών, µε εξαίρεση τις 
αέριες εκποµπές από τη λειτουργία καυστήρα θέρµανσης κτιρίων που λειτουργεί στο 
Μεσολόγγι και από την κίνηση των οχηµάτων, εντός και εκτός των Αλυκών.  Ο 
καυστήρας συντηρείται από αδειοδοτηµένο συντηρητή, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Αντίστοιχα, όλα τα οχήµατα που κινούνται εκτός αλυκών, είναι 
εφοδιασµένα µε κάρτα ελέγχου καυσαερίων. 

8.11 Συσχέτιση περιβαλλοντικών πλευρών και περιβαλλοντικών  
      επιπτώσεων 
Βάσει της µεθοδολογίας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών, αυτές 
κατατάσσονται ανάλογα µε την σηµαντικότητά τους σε τρία επίπεδα προτεραιότητας. 
Για τα πρώτα δύο επίπεδα σηµαντικότητας οι περιβαλλοντικές πλευρές συνδέονται µε 
συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους για την βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας. Οι αξιολογούµενες ως σηµαντικές πλευρές 
και οι αντίστοιχές τους επιπτώσεις συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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∆ραστηριότητα Περιβαλλοντική 
Πλευρά 

Περιβαλλοντική 
Επίπτωση 

Θόρυβος από αντλίες 
(αποστράγγιση 
θερµαστών) 

Όχληση ορνιθοπανίδας 

Θόρυβος από αντλίες 
(άντληση νερού- 
διακίνηση αλµών) 

Όχληση ορνιθοπανίδας 

∆ιακίνηση αλµών/ 
Παραγωγή αλατιού 

Ανθρώπινη παρουσία Όχληση ορνιθοπανίδας 

∆ιαχείριση άλµης 
υψηλής 
συγκέντρωσης 

Ξήρανση θερµαστρών 
(Καλλονή, Κίτρος & 
Μεσολόγγι) 

Όχληση ορνιθοπανίδας 

Άχρηστα λιπαντικά Ρύπανση εδάφους - ρύπανση 
υδροφόρου ορίζοντα 

 
Συντήρηση 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού Μπαταρίες 

µηχανηµάτων Ρύπανση εδάφους 
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Θόρυβος από 
µηχανήµατα Όχληση ορνιθοπανίδας 

Ανθρώπινη παρουσία 
(αντλιοστάσια, 
αναχώµατα, κανάλια) 

Όχληση ορνιθοπανίδας 
Χωµατουργικές 
εργασίες 

Εργασίες συντήρησης 
εντός περιόδου 
Απριλίου-Ιουλίου 
(αναπαραγωγική 
περίοδος) 

Όχληση ορνιθοπανίδας 

Λειτουργία γραφείων Άχρηστα χαρτιά Μείωση φυσικών πόρων 

∆ιακίνηση 
εργαζοµένων Στερεά απορρίµµατα Ρύπανση εδάφους 
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9.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ  & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

Προκειµένου η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ να βελτιώσει την περιβαλλοντική της 
επίδοση θέτει συγκεκριµένους σκοπούς, που προκύπτουν από την περιβαλλοντική 
πολιτική, την νοµοθεσία, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών, τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και την οικονοµική δυνατότητα της εταιρείας. 

Για κάθε περιβαλλοντικό σκοπό καθορίζεται ένας ή περισσότεροι στόχοι και ο χρόνος 
υλοποίησής τους. Οι στόχοι  ορίζονται ως ένα µετρήσιµο χαρακτηριστικό, 
ποσοτικοποιηµένο - όπου είναι δυνατό-, που καθορίζεται και µετριέται. Για κάθε σκοπό 
αναπτύσσεται το αντίστοιχο Πρόγραµµα, όπου καθορίζονται οι απαιτούµενες 
ενέργειες, οι υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια και ο απαιτούµενος χρόνος υλοποίησής 
τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι περιβαλλοντικοί σκοποί / στόχοι / 
προγραµµατα της εταιρίας για το 2006, καθώς και στοιχεία για την πορεία υλοποίησής 
τους: 
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Α/Α Στόχοι Προγράµµατα 

 

 
 

Περιβαλλοντικός 
σκοπός 

Συνδεόµενες 
Περιβαλλοντικές 

Πλευρές 
 Τίτλος Ενέργειες 

 
Πορεία 

Υλοποίησης 

Καθορισµός σηµείων µέτρησης 
θορύβου ανά Αλυκή και 
καθορισµός µεθοδολογίας  - 
Εκτέλεση µετρήσεων στα 
καθορισµένα σηµεία - 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων – 
Καθορισµός ενεργειών για 
πιθανή µείωση θορύβου 

Ολοκληρώθηκε 
µέχρι την 
αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων 

• Θόρυβος από 
αντλίες 
(αποστράγγιση 
θερµαστρών, άντληση 
νερού, διακίνηση 
αλµών) 

 

• Θόρυβος από 
µηχανήµατα κατά την 
εκτέλεση 
χωµατουργικών 
εργασιών 

1.1 ∆ιαχείριση ακουστικού 
περιβάλλοντος  

α) ∆ιαχείριση θορύβου 
προερχόµενου από αντλίες  

β) ∆ιαχείριση θορύβου 
προερχόµενου από µηχανήµατα 
εδαφοτεχνικής υποδοµής  

Καθορισµός σηµείων µέτρησης 
θορύβου ανά Αλυκή και 
καθορισµός µεθοδολογίας  - 
Εκτέλεση µετρήσεων στα 
καθορισµένα σηµεία - 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων – 
Καθορισµός ενεργειών για 
πιθανή µείωση θορύβου 

Ολοκληρώθηκε 
µέχρι την 
αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων 

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ 

• Ξήρανση 
θερµαστρών (στις 3 
αλυκές) 

1.2 ∆ιαχείριση στάθµης νερού στις 
θερµάστρες την χειµερινή περίοδο. 
Καλυψη 100% των θερµαστρών 
στην  αλυκή Καλλονής, 60% στην 
αλυκή Μεσολογγίου και 50% στην 
αλυκή Κίτρους. 

Καθορισµός ύψους νερού στις 
θερµάστρες των Αλυκών για 
την χειµερινή περίοδο -  
Καθορισµός τρόπου εφαρµογής  
σε κάθε Αλυκή - Εφαρµογή 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΠΛΗΡΩΣ 
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Α/Α Στόχοι Προγράµµατα 

 

 
 

Περιβαλλοντικός 
σκοπός 

Συνδεόµενες 
Περιβαλλοντικές 

Πλευρές 
 Τίτλος Ενέργειες 

 
Πορεία 

Υλοποίησης 
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• Άχρηστα 
λιπαντικά 

 (συντήρηση 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού) 

2.1 ∆ιαχείριση χρησιµοποιηµένων 
λιπαντικών σε κάθε Αλυκή. 
Ανακύκλωση 100% της 
χρησιµοποιηµένης ποσότητας 
λιπαντικών. 

Καθορισµός σηµείων 
συγκέντρωσης λιπαντικών ανά 
Αλυκή -  Ενηµέρωση 
προσωπικού Αλυκής και 
εργολάβων - Συγκέντρωση 
λιπαντικών - Εύρεση συνεργάτη 
ανακύκλωσης λιπαντικών -  
Παράδοση λιπαντικών 

Ολοκληρώθηκε 
µέχρι τη 
συγκέντρωση των 
λιπαντικών και 
βρίσκεται σε 
εξέλιξη η εύρεση 
συνεργατών 
ανακύκλωσης 

 

• Μπαταρίες 
µηχανηµάτων 
(συντήρηση 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού) 

2.2 ∆ιαχείριση χρησιµοποιηµένων 
µπαταριών σε κάθε Αλυκή. 
Ανακύκλωση 100% των άχρηστων 
µπαταριών. 

Καθορισµός σηµείων 
συγκέντρωσης µπαταριών ανά 
Αλυκή - Ενηµέρωση 
προσωπικού Αλυκής και 
εργολάβων - Συγκέντρωση 
µπαταριών - Εύρεση συνεργάτη 
ανακύκλωσης µπαταριών - 
Παράδοση µπαταριών 

Ολοκληρώθηκε 
µέχρι τη 
συγκέντρωση των 
µπαταριών  και 
βρίσκεται σε 
εξέλιξη η εύρεση 
συνεργατών 
ανακύκλωσης 

 

2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Άχρηστα χαρτιά 
(λειτουργία γραφείων) 

2.3 Ανακύκλωση χαρτιού στην 
Αθήνα 

Καθορισµός σηµείων 
συγκέντρωσης χαρτιού - 
Ενηµέρωση προσωπικού 
γραφείων  - Συγκέντρωση 
χαρτιού - Ανακύκλωση χαρτιού 

Βρίσκεται σε φάση 
τελικής 
ολοκλήρωσης 
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Α/Α Στόχοι Προγράµµατα 

 

 
 

Περιβαλλοντικός 
σκοπός 

Συνδεόµενες 
Περιβαλλοντικές 

Πλευρές 
 Τίτλος Ενέργειες 

 
Πορεία 

Υλοποίησης 

3 
Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 
προσωπικού  

• Ανθρώπινη 
παρουσία (διακίνηση 
αλµών/ παραγωγή 
αλατιού, συγκοµιδή, 
χωµατουργικές εργασίες) 

• Εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης εντός 
περιόδου Απριλίου-
Ιουλίου (αναπαραγωγική 
περίοδος) 

• Στερεά 
απορρίµµατα (διακίνηση 
εργαζοµένων) 

3.1 Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση προσωπικού. 
Εκδοση ενός (1) ενηµερωτικού 
φυλλαδίου. Εκπαίδευση όλου του 
προσωπικού της εταιρείας. 

 

∆ηµιουργία ενηµερωτικού 
φυλλαδίου για το προσωπικό- 
Αποστολή του στο προσωπικό (e-
mail, διανοµή, ανάρτηση σε καίρια 
σηµεία)- Ενηµέρωση/ Εκπαίδευση 
προσωπικού (Συναντήσεις ανά 
αλυκή του ∆ιευθυντή ή του 
Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
& Περιβάλλοντος ή µέσω 
εσωτερικών επιθεωρήσεων)  

Αναµένεται έναρξη 
ενεργειών τον Μάϊο 
του 2006. 

 Σελίδα 44 από  44  EL-000052_ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ_2005_14.40 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – Μάρτιος 2006 

10. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.) είναι διαπιστευµένος 
επαληθευτής περιβάλλοντος από το ΕΣΥ∆ (Αριθµός ∆ιαπίστευσης: 130/16-10-2003).  

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. αξιολόγησε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει η 
επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. στα κεντρικά γραφεία και στις τρεις µεγαλύτερες 
αλυκές της στο Μεσολόγγι, στο Κίτρος Πιερίας και στην Καλλονή Λέσβου, µε πεδίο 
εφαρµογής «Παραγωγή, συγκοµιδή, πλύση, συσκευασία και εµπορία πρωτογενούς 
θαλασσινού αλατιού» και διαπίστωσε ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισµού 
EMAS «για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου» (Καν. 761/2001), πλην της µη ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας έκδοσης των αδειών χρήσης νερού για τις αλυκές στο Μεσολόγγι και στο 
Κίτρος µε βάση τις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας για τη διαχείριση υδατικών πόρων 
κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης. Κατά τα λοιπά 
επικύρωσε τα στοιχεία της παρούσας περιβαλλοντικής δήλωσης.  

Η επόµενη επικυρωµένη περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στην αρµόδια 
κρατική αρχή έως το τέλος Απριλίου 2007. 
 
Ηµεροµηνία Επικύρωσης Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης: 2005-05-03 
 
 
 
Αργυρώ Ρεµούνδου 
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11.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ασκληπιού 1, 10679 Αθήνα 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΕΠΑΦΩΝ Νικόλαος Α. Κοροβέσης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ NACE 14.40 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 59 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΕΛΟΤ Α.Ε. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 130/16-10-2003 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 01, 05, 14 (πλην 14.5), 15 (πλην 15.89), 
16, 17 (πλην 17.54), 18, 20, 21, 22.1, 22.2, 
23.2, 24 (πλην 24.4 και 24.66), 25, 26.1, 
26.5, 26.6, 27, 28, 30, 31 (πλην 31.6), 32, 
33, 36 (πλην 36.63), 37, 40, 41, 45 (πλην 
45.34), 50, 51 (πλην 51.9), 52 (πλην 
52.63), 55 (πλην 55.23), 63 (πλην 63.2, 
63.3 & 63.4), 64, 65 (πλην 65.23), 72 
(πλην 72.6), 74 (πλην 74.87), 75, 80, 85 
(πλην 85.14), 90 (πλην 90.02), 92 (πλην 
92.34 & 92.72), 93 (πλην 93.05) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 

Εκτελεστική αρχή στην οποία υπάγεται η εταιρία: 
Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας 
∆νση Ορυκτού Πλούτου και 
Βιοµηχανίας 
Κύπρου 27 
302 00 Μεσολόγγι 

Ν. Α. Πιερίας 
Τµήµα Βιοµηχανίας και Ορυκτού 
Πλούτου  
28ης Οκτωβρίου 40 
60100 Κατερίνη 

Ν. Α. Λέσβου 
∆νση Ορυκτού Πλούτου και 
Βιοµηχανίας 
Θεοκρίτου 57 
811 00 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες:  Α. 
Νικολοβγένης 
Τηλ.: 26310 59738 

Πληροφορίες:  Α. Τσούκας 
Τηλ.: 23510 33666 

Πληροφορίες:  Π. 
Παρασκευάς 
Τηλ.: 22510 47454-41494 

Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας 
∆νση Πολεοδοµίας & 
Περιβάλλοντος 
Κύπρου 27, 302 00 
Μεσολόγγι 

Ν. Α. Πιερίας 
∆νση Πολεοδοµίας, Χωρ. Σχεδ. & 
Περιβάλλοντος 
28ης Οκτωβρίου 40, 60100 
Κατερίνη 

Ν. Α. Λέσβου 
Τµήµα Περιβάλλοντος 
Μ. Κουντουρά 1 
811 00 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες: Καλπακιώρης 
Τηλ.: 26310 59726 

Πληροφορίες: Γ. Βλάχος 
Τηλ.: 23510 27896/259 

Πληροφορίες: Λ. Βαγιάνη 
Τηλ.: 22510 22314 

 
 
 
 
 

                                                                                     Ηλίας Ζαπαντιώτης 

 Σελίδα 46 από  46  EL-000052_ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ_2005_14.40 

                                                                                   ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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