Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Υδατοκαλλιέργειες

Αξιολόγηση σεναρίου (1)
Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)
Κριτήρια αξιολόγησης

Εκτίμηση

Βαθμονόμηση

Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών
στρατηγικού σχεδιασμού

Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑΛ 20072013 για την αειφόρο ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου.

--

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Η σημερινή χωρική οργάνωση της Υδατοκαλλιέργειας θέτει σε επισφάλεια την Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια
και τα επενδεδυμένα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την εξυπηρέτησή της, ενώ αποτρέπει νέες
επενδύσεις .

--

Η σημερινή κατάσταση «μη οργάνωσης» δεν εξυπηρετεί τους στόχους του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού. Δεν αξιοποιούνται πλήρως τα οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και στρατηγικά εθνικά (βλέπε
παραμεθόριες περιοχές, απομακρυσμένα νησιά) οφέλη που δύναται να προσφέρει η ανάπτυξη του τομέα
μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

--

Εξορθολογισμός της χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο, με
αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε άμεση αντίθεση τόσο με την ανάγκη χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας όσο και με την ανάγκη αναβάθμισης του «επιχειρείν» στον τομέα. Η διατήρηση του
ισχύοντος πλαισίου περί μη αδειοδότησης νέων μονάδων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, οδηγεί
νομοτελειακά προς τη μείωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

--

Συμβολή της χωρικής οργάνωσης της
Υδατοκαλλιέργειας στην κοινωνική συνοχή, κυρίως
σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η χωρίς χωροταξικές κατευθύνσεις ή/και εμπόδια στη διάσπαρτη χωροθέτηση, εγκατάσταση μονάδων
Υδατοκαλλιέργειας ενισχύει αρχικά σε διάφορες περιοχές, την απασχόληση. Ωστόσο, δευτερογενώς, η
δημιουργία αρνητικών εξωτερικών οικονομιών οδηγεί σε ορισμένες περιοχές σε προβλήματα
ανταγωνιστικότητας και κατ’ ακολουθία σε πιέσεις στην απασχόληση.

-

Προώθηση ενός χωροθετικού προτύπου που
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη χωρική οργάνωση της
Υδατοκαλλιέργειας και συνολικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον
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Η κατάσταση «μη οργάνωσης» δημιουργεί προβλήματα στις περισσότερες περιβαλλοντικές παραμέτρους,
εφόσον:
-

η υφιστάμενη εγκατάσταση μονάδων, αφορά αποκλειστικά σημειακές χωροθετήσεις, χωρίς
ευρύτερη αξιολόγηση των παραμέτρων του οικοσυστήματος,

-

στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορά προγενέστερες χωροθετήσεις του καθορισμού ειδικών
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ζωνών προστασίας (περιοχές NATURA, λιβάδια Ποσειδωνίας, κ.α.),
-

η χωροθέτηση μονάδων, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έλαβε υπόψη της τις αναγκαίες
υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πλησίον της
παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη ανάπτυξη χερσαίων εγκαταστάσεων.

Αποτελεί τη χειρότερη -και με διαφορά- λύση, εφόσον προκύπτουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και προστασίας.

Αξιολόγηση σεναρίου (2)
Σενάριο 2: Οργάνωση του τομέα αποκλειστικά μέσω οριοθετημένων γεωγραφικά ζωνών που καθορίζονται στα
πλαίσια του Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α. για τις Υδατοκαλλιέργειες
Κριτήρια αξιολόγησης

Εκτίμηση

Βαθμονόμηση

Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων
μορφών στρατηγικού σχεδιασμού

Το συγκεκριμένο σενάριο, υιοθετεί το χαρακτηρισμό Π.Α.Υ., δηλαδή ζωνών στις οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν
δραστηριότητες Υδατοκαλλιεργειών, επιλογή η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθ. 4 του Ν. 1650/1986
και θεωρητικά εξυπηρετούν και τον βασικό στόχο του ΕΠΑΛ 2007-2013 για την αειφόρο ανάπτυξη της
Υδατοκαλλιέργειας.

+

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Η ενδεχόμενη επιλογή αυτού του σεναρίου, - δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων, σε διοικητική και θεσμική
ωριμότητα και σε λειτουργικές δαπάνες των Π.Ο.Α.Υ. – θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις για τις ήδη υφιστάμενες
και λειτουργούσες μικρές και μεμονωμένες μονάδες Υδατοκαλλιεργειών.

-

Προώθηση ενός χωροθετικού προτύπου που
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Απέχει σημαντικά από τις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας
Ζώνης (Ο.Δ.Π.Ζ.), καθώς καλείται να εφαρμοστεί επιλεκτικά σε προκαθορισμένες ζώνες, προκαθορισμένων
περιοχών. Αυτό συνεπάγεται τη μη διάχυση των αποτελεσμάτων (θετικών και αρνητικών) στο σύνολο του εθνικού
χώρου, διατηρώντας και διευρύνοντας τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις στις ευρύτερες περιοχές τους.

-

Εξορθολογισμός της χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο, με
αναβάθμιση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Προωθεί την άμεση και οριστική διευθέτηση συγκρούσεων με άλλους χρήστες του κοινού χώρου και πόρων,
δημιουργώντας παράλληλα ένα σαφές πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο με τη θεσμοθέτησή του συμβάλλει στην
ελαχιστοποίηση του επενδυτικού ρίσκου, σε ότι αφορά στο ζήτημα της χωροθέτησης και αδειοδότησης των
εγκαταστάσεων παραγωγής, στο μέλλον.

++

Συμβολή της χωρικής οργάνωσης της

Η ανάκληση είτε η μη ανανέωση των αδειών λειτουργίας των μονάδων, οι οποίες δεν θα τηρούν τις ανάλογες

--
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Υδατοκαλλιέργειας στην κοινωνική συνοχή,
κυρίως σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης και
απασχόλησης.

προϋποθέσεις και δεν θα ενταχθούν σε Π.Ο.Α.Υ. εντός των Π.Α.Υ., οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση των θέσεων
εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με τη μη άμεση δυνατότητα εφαρμογής του σεναρίου και άρα μη δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας αντισταθμιστικά, θα επιδράσει ιδιαίτερα αρνητικά σε κοινωνικό επίπεδο.
ου

Η εφαρμογή του 2 σεναρίου, αν και αρχικά εμφανίζεται περιβαλλοντικά άκρως ενδιαφέρουσα, δεν παρέχει τη
δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας, δεδομένου του χαρακτήρα της
Π.Ο.Α.Υ., δηλ. της ανάπτυξης μίας ζώνης με υψηλή συγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εφόσον:
Καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη χωρική οργάνωση της
Υδατοκαλλιέργειας και συνολικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

-

το ανάγλυφο (κυρίως στις νησιωτικές περιοχές) και ο διαθέσιμος θαλάσσιος χώρος (ευρύτερα) δεν
παρέχουν πάντα τη δυνατότητα της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μονάδων υδατοκαλλιέργειας,

-

η φέρουσα ικανότητα κάθε οικοσυστήματος, παρέχει περιοριστικούς παράγοντες για τον αριθμό και το
αντικείμενο μονάδων υδατοκαλλιέργειας,

-

η χωροθέτηση μονάδων (μόνο μέσω υποδοχέων Π.Ο.Α.Υ.) θα περιόριζε τη βιώσιμη ανάπτυξη
υδατοκαλλιεργειών σε μεμονωμένες θέσεις ή σε περιορισμένο αριθμό συγκέντρωσης.

-

Αξιολόγηση σεναρίου (3)
Σενάριο 3: Οργάνωση του τομέα αποκλειστικά μέσω οριοθετημένων γεωγραφικά ζωνών μετά από τον καθορισμό
τους με ειδικές μελέτες
Κριτήρια αξιολόγησης

Εκτίμηση

Βαθμονόμηση

Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων
μορφών στρατηγικού σχεδιασμού

Το συγκεκριμένο σενάριο, υιοθετεί - και αυτό - τον χαρακτηρισμό Π.Α.Υ., δηλαδή ζωνών στις οποίες θα μπορούν να
αναπτυχθούν δραστηριότητες Υδατοκαλλιεργειών, επιλογή η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθ. 4 του
Ν. 1650/1986 και θεωρητικά εξυπηρετούν και τον βασικό στόχο του ΕΠΑΛ 2007-2013 για την αειφόρο ανάπτυξη της
Υδατοκαλλιέργειας.

+

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Η ενδεχόμενη επιλογή αυτού του σεναρίου, - δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων, σε διοικητική και θεσμική
ωριμότητα και σε λειτουργικές δαπάνες των Π.Ο.Α.Υ. – θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις για τις ήδη υφιστάμενες
και λειτουργούσες μικρές και μεμονωμένες μονάδες Υδατοκαλλιεργειών.

-

Προώθηση ενός χωροθετικού προτύπου που
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Απέχει και αυτό το σενάριο σημαντικά από τις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
της Παράκτιας Ζώνης (Ο.Δ.Π.Ζ.), καθώς καλείται να εφαρμοστεί επιλεκτικά σε προκαθορισμένες ζώνες. Παράλληλα
απαιτεί εκπόνηση μελετών κατώτερου επιπέδου χωροταξικού σχεδιασμού, γεγονός που κάνει δύσκολη την

?
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εκτίμηση .

Εξορθολογισμός της χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο, με
αναβάθμιση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Προωθεί την διευθέτηση συγκρούσεων με άλλους χρήστες του κοινού χώρου και πόρων, δημιουργώντας
παράλληλα ένα σαφές πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο με τη θεσμοθέτησή του θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του
επενδυτικού ρίσκου, σε ότι αφορά στο ζήτημα της χωροθέτησης και αδειοδότησης των εγκαταστάσεων παραγωγής,
στο μέλλον. Σε πλεονεκτική θέση θα είναι οι περιοχές για τις οποίες έχουν εκπονηθεί μελέτες καθορισμού Π.Ο.Α.Υ.
και θα μπορούσαν να επικαιροποιηθούν είτε να εναρμονισθούν στα κριτήρια του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. πιο γρήγορα.

+

Συμβολή της χωρικής οργάνωσης της
Υδατοκαλλιέργειας στην κοινωνική συνοχή,
κυρίως σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης και
απασχόλησης.

Η επίτευξη βιώσιμης εκμετάλλευσης χώρου και πόρων σε καθορισμένο αριθμό περιοχών της χώρας (ιδιαίτερα στις
περιοχές για τις οποίες έχουν εκπονηθεί μελέτες καθορισμού Π.Ο.Α.Υ.) θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και
απασχόληση. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές οι οποίες δεν θα πληρούν τα κριτήρια και θα οδηγηθούν σε
αναπόφευκτη μείωση των θέσεων εργασίας.

--

ου

Καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη χωρική οργάνωση της
Υδατοκαλλιέργειας και συνολικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η εφαρμογή του 3 σεναρίου, επίσης αρχικά εμφανίζεται ενδιαφέρουσα και είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτή του
ου
2 σεναρίου και επομένως:
ο

-

ισχύουν οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται στο 2 σενάριο,

-

θα προκύψει επιπλέον επιβάρυνση, με την καθυστέρηση μέτρων προστασίας και διαχείρισης του
περιβάλλοντος, εφόσον θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για τις ειδικές μελέτες καθορισμού Π.Ο.Α.Υ

-

Αξιολόγηση σεναρίου (4)
Σενάριο 4: Ολοκληρωμένη χωροταξική οργάνωση του τομέα στο σύνολο της χώρας
Κριτήρια αξιολόγησης

Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων
μορφών στρατηγικού σχεδιασμού

Alpha MENTOR

Εκτίμηση

Βαθμονόμηση

Η επιλογή της ανάπτυξης της θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας, κύρια μέσα σε Περιοχές Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ), όπως αυτές καθορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο και κατά προτεραιότητα σε ζώνες
οργανωμένων υποδοχέων μονάδων υπό την μορφή Π.Ο.Α.Υ. που θα καθοριστούν στα πλαίσια ειδικών μελετών
κατώτερου επιπέδου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων μονάδων και
μεμονωμένα χωρίς παράλληλα να αποκλείεται η μεμονωμένη χωροθέτηση μονάδων εκτός Π.Α.Υ, σε
εξαιρετικές όμως μόνο περιπτώσεις, ενισχύει τη βιώσιμη εκμετάλλευση χώρου και πόρων, στο σύνολο της

+
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χώρας. Το 4ο σενάριο αν και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, έναντι των
υπολοίπων, απαιτεί την προσθήκη πρόσθετων όρων και κριτηρίων για τη χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων
και Π.Α.Σ.Μ., ώστε να μην απολεσθεί η χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητα του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού ρίσκου, σε ότι αφορά το ζήτημα της χωροθέτησης και
αδειοδότησης των εγκαταστάσεων παραγωγής, δημιουργώντας ένα σαφές πλαίσιο μακροπρόθεσμα
βιώσιμης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης του κλάδου των θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών, και συνεπώς του
ευρύτερου τομέα στη χώρα. & Αειφόρ

++

Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα βασίζεται στην κατεύθυνση του σχεδιασμού της προώθησης της
ανάπτυξης του τομέα μέσω της αρχής της υπεύθυνης και ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ χρηστών κοινού
χώρου και πόρων, είτε
Προώθηση ενός χωροθετικού προτύπου που
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Εξορθολογισμός της χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο, με
αναβάθμιση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Συμβολή της χωρικής οργάνωσης της
Υδατοκαλλιέργειας στην κοινωνική συνοχή,
κυρίως σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης και

Alpha MENTOR

•

σε περιοχές που ήδη λειτουργεί ικανός αριθμός μονάδων Υδατοκαλλιέργειας,

•

σε περιοχές που έχουν διαγνωστεί έγκαιρα οι δυνατότητες ανάπτυξης και έχουν αξιοποιηθεί
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό,

•

σε περιοχές που εντοπίστηκαν ως κατάλληλες για την ανάπτυξη της Υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας.

+

Η παρούσα εναλλακτική κατεύθυνση χωροταξικής οργάνωσης, επί της αρχής της διατήρησης και ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας του τομέα, δίνει τη δυνατότητα χωροθέτησης μεμονωμένων μονάδων, εκτός των
Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, εφόσον πληρούνται μία σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που ορίζει το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., πληρούνται κάποιοι αναπτυξιακοί παράγοντες και αξιοποιούνται ιδιαίτερα
γεωπολιτικά χαρακτηριστικά ορισμένων περιοχών.
Θετικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα ανάπτυξης του τομέα μέσω αυτορρύθμισης της προσφοράς των
προϊόντων και της ζήτησης της αγοράς, που επιτυγχάνεται με την άρση των σχετικών διατάξεων περί μη
αδειοδότησης νέων μονάδων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών. Με τον τρόπο αυτό προωθείται – σε ακόμα
μεγαλύτερο όμως βαθμό, σε σχέση με τις προηγούμενες εναλλακτικές – η ανάπτυξη του τομέα στο πλαίσιο
του ανταγωνισμού και της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, καθώς διασφαλίζονται ίσες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, σε υφιστάμενους και σε νέους παραγωγούς, στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, και όχι μόνο
σε επιλεγμένες περιοχές .
Διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων θέσεων τόσο στις περιοχές με υφιστάμενη παρουσία
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας όσο και σε νέες.
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απασχόλησης.

ο

Το 4 σενάριο με την ευελιξία που το χαρακτηρίζει, παρέχει σημαντικές δυνατότητες εφαρμογής
αποτελεσματικών μέτρων προστασίας, εφόσον:

Καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη χωρική οργάνωση της
Υδατοκαλλιέργειας και συνολικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον

-

εξισορροπείται η σχέση περιβαλλοντικών και χωροταξικών κριτηρίων,

-

η δραστηριότητα του Τομέα, είναι συνάρτηση της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος,

-

οι μεγάλες συγκεντρώσεις μονάδων, υιοθετούν τη μορφή της Π.Ο.Α.Υ., όπου ασκείται ενιαία
διαχείριση του οικοσυστήματος,

-

οι μικρότερες άτυπες συγκεντρώσεις, τείνουν να μετεξελιχθούν σε Π.Ο.Α.Υ.,

-

περιορίζεται δραστικά ο αριθμός των μεμονωμένων μονάδων και όπου χωροθετούνται, ακολουθούν
ενιαία κριτήρια και προϋποθέσεις.

+

Αξιολόγηση προτύπου
Εθνικό Χωροθετικό Πρότυπο Οργάνωσης της Υδατοκαλλιέργειας
Κριτήρια αξιολόγησης

Εκτίμηση

Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών
στρατηγικού σχεδιασμού

Το πρότυπο χωροθέτησης μονάδων θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας είναι εναρμονισμένο με άλλες μορφές
στρατηγικού σχεδιασμού (Ν. 1650/1986, ΕΠΑΛ 2007-2013, χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό) και
εξυπηρετεί το συμβιβασμό χρήσων του θαλάσσιου χώρου. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδων εντός
περιοχών ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) και την εγκατάσταση μεμονωμένων μονάδων.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα, με τον καθορισμό ενός χωρικού προτύπου ισόρροπης ανάπτυξης
σε επίπεδο επικράτειας, εξομάλυνσης και διασύνδεσης με οριζόντιες χρήσεις και δραστηριότητες. Αναβάθμιση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την παροχή δυνατοτήτων εγκατάστασης των Υδατοκαλλιεργειών σε
κατάλληλους υποδοχείς, βελτίωση των όρων θεσμικής λειτουργίας τους στην κατεύθυνση εξάλειψης άστοχων
και αλληλοκαλυπτόμενων διαδικασιών, επίτευξης οικονομιών κλίμακας και χρήσεων.

Alpha MENTOR
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Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα βασίζεται επίσης στην κατεύθυνση του σχεδιασμού της προώθησης της
ανάπτυξης του τομέα μέσω της αρχής της υπεύθυνης και ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ χρηστών κοινού χώρου
και πόρων. Το προωθούμενο χωροθετικό πρότυπο εξασφαλίζει την εγκατάσταση των μονάδων :
1.

εντός των Π.Α.Υ.:
-

Προώθηση ενός χωροθετικού προτύπου που
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

2.

σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), όπως προσδιορίζεται
στο άρθ. 10 του Ν. 2742/1999 (όπως ισχύει),

-

σε Περιοχές Άτυπων Συγκεντρώσεων Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.), οι οποίες αποτελούν μεταβατικό
στάδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης Π.Ο.Α.Υ.,

-

μεμονωμένα,

+

σε μεμονωμένες θέσεις (μεμονωμένες μονάδες) εντός ή εκτός Π.Α.Υ., για τις οποίες θα ισχύουν
συγκεκριμένα κριτήρια.

Εξορθολογισμός της χωροθέτησης της
Υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο, με
αναβάθμιση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Στηρίζει την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα, δημιουργώντας ξεκάθαρο πλαίσιο και συγκεκριμένους
κανόνες εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί αβάσιμες προσδοκίες. Η ύπαρξη
σαφών προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων σε συνδυασμό με τη προώθηση κινήτρων
για την εγκατάσταση σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές, δημιουργεί
προϋποθέσεις για τον εξορθολογισμό της χωροθέτησης της Υδατοκαλλιέργειας και άρση των πιέσεων για τη
συγκέντρωση μονάδων σε ήδη αναπτυγμένες περιοχές, εντός οργανωμένων ζωνών ή σε άτυπες συγκεντρώσεις.

Συμβολή της χωρικής οργάνωσης της
Υδατοκαλλιέργειας στην κοινωνική συνοχή,
κυρίως σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης και
απασχόλησης.

Διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων θέσεων τόσο στις περιοχές με υφιστάμενη παρουσία
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας όσο και σε νέες. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ενίσχυση του τοπικού
εισοδήματος στο πλαίσιο της πολυδραστηριότητας και της συμπληρωματικότητας με άλλους τομείς
παραγωγής και άλλων δραστηριοτήτων που ασκούνται στο παράκτιο χώρο.

+

+

Το προτεινόμενο σενάριο (το οποίο και τελικά επιλέγεται) αξιοποιεί όλες τις θετικές περιβαλλοντικές
ου
παραμέτρους του 4 σεναρίου και επιπλέον:
Καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στη χωρική οργάνωση της
Υδατοκαλλιέργειας και συνολικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον

-

-

Alpha MENTOR

καθορίζει σαφείς και ενιαίους όρους και προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση μονάδων
υδατοκαλλιέργειας, αποκλείοντας παρεκλίσεις οι οποίες ενδεχομένως να ακυρώσουν μέρος του
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. στο μέλλον,

++

θέτει διαδικασίες αξιολόγησης και επαναξιολόγησης της θέσης εγκατάστασης μονάδων, με βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια,
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-

παρέχει κατευθύνσεις περιορισμού της επιβάρυνσης της παράκτιας ζώνης από μεμονωμένου
χαρακτήρα χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών (όταν αυτό είναι δυνατό),

-

περιορίζει την κίνηση των μέσων και των απασχολούμενων (συγκέντρωση μονάδων, συγκέντρωση
χερσαίων εγκαταστάσεων),

-

εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, με την προώθηση τεχνικών
και μεθόδων φιλικότερων στο περιβάλλον,

-

ενσωματώνει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.
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