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ΟΡΙΜΟΙ

Για τθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ζχουν τθν ακόλουκθ
ζννοια.
- Ωδατοκαλλιζργεια: θ καλλιζργεια ι εκτροωι υδρόβιων οργανιςμϊν με τθ χριςθ
διαωόρων τεχνικϊν με ςκοπό τθν αφξθςθ, πζραν των ωυςικϊν ικανοτιτων του
περιβάλλοντοσ, τθσ παραγωγισ των εν λόγω οργανιςμϊν. Σι οργανιςμοί αυτοί
παραμζνουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτροωισ ι καλλιζργειάσ τουσ και μζχρι τθν
εξαλίευςι τουσ, ςτθν ιδιοκτθςία ωυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου.
- Εκτατικι υδατοκαλλιζργεια: οι εκμεταλλεφςεισ εκτροωισ ι καλλιζργειασ υδρόβιων
οργανιςμϊν, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από μικρό βακμό παρζμβαςθσ εκ μζρουσ του
εκτροωζα/καλλιεργθτι, όςον αωορά το περιβάλλον εκτροωισ, τθ διατροωι, ςε όλα τα
ςτάδια ανάπτυξθσ τουσ και παράλλθλα από χαμθλι παραγωγικι ικανότθτα κακϊσ και
ςθμαντικι εξάρτθςθ από τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τθν ποιότθτα των
υδάτων.
- Εντατικι υδατοκαλλιζργεια: οι εκμεταλλεφςεισ εκτροωισ ι καλλιζργειασ υδρόβιων
οργανιςμϊν,
όπου ο άνκρωποσ επεμβαίνει ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ,
χρθςιμοποιϊντασ διάωορεσ τεχνικζσ, ανάλογα με το είδοσ εκτροωισ. Θ εντατικι
εκτροωι εξαςωαλίηει υψθλζσ αποδόςεισ παραγωγισ.
- Θμιεντατικι υδατοκαλλιζργεια: οι εκμεταλλεφςεισ εκτροωισ ι καλλιζργειασ υδρόβιων
οργανιςμϊν, όπου ο άνκρωποσ επεμβαίνει ςε ζνα ι ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ,
χρθςιμοποιϊντασ διάωορεσ τεχνικζσ, ανάλογα με το εκτρεωόμενο είδοσ. Θ θμιεντατικι
εκτροωι εξαςωαλίηει ςθμαντικζσ αποδόςεισ παραγωγισ.
- Ωπερεντατικι υδατοκαλλιζργεια: οι εκμεταλλεφςεισ εκτροωισ ι καλλιζργειασ υδρόβιων
οργανιςμϊν ςε ζνα πλιρωσ ελεγχόμενο περιβάλλον, ςτισ οποίεσ υπάρχει ανκρϊπινθ
παρζμβαςθ τόςο ςτισ ωυςικό-χθμικζσ παραμζτρουσ του νεροφ, όςο και ςτθ διαδικαςία
εκτροωισ (χοριγθςθ αποκλειςτικά τεχνθτισ εκτροωισ). Θ υπερεντατικι εκτροωι
εξαςωαλίηει ιδιαιτζρα υψθλζσ αποδόςεισ παραγωγισ.
- Δοκιμαςτικι καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν: Υρωτότυπθ μορωι καλλιζργειασ
υδρόβιων οργανιςμϊν, θ οποία μπορεί να πραγματοποιθκεί ς ςυμβατικζσ ι νζου
τφπου εγκαταςτάςεισ
- Ξλειςτά κυκλϊματα εκτροωισ: οι εκμεταλλεφςεισ υπερεντατικισ υδατοκαλλιζργειασ, οι
οποίεσ βαςίηονται ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ του νεροφ εκτροωισ, εντόσ
κερμομονωμζνων εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ τεχνθτϊν μζςων, ςτισ οποίεσ
δθμιουργοφνται ιδανικζσ ςυνκικεσ εκτροωισ. έαρακτθρίηονται από τισ περιοριςμζνεσ
ανάγκεσ ςε νερό, το υψθλό κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ, τισ αυξθμζνεσ
διαχειριςτικζσ διαδικαςίεσ.
- Υολυκαλλιζργεια: θ εκτροωι ι καλλιζργεια δφο ι περιςςοτζρων ειδϊν υδρόβιων
οργανιςμϊν, ςυνικωσ διαωορετικϊν τροωικϊν επιπζδων, ςτισ ίδιεσ εγκαταςτάςεισ.
- Υεριοχζσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.): καλάςςιεσ περιοχζσ που πλθροφν
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά για τθν ανάπτυξθ των υδατοκαλλιεργειϊν, εντόσ των
οποίων χωροκετοφνται μονάδεσ ςε α) οργανωμζνουσ υποδοχείσ, με τθ μορωι Υ.Σ.Α.Ω.,
β) Υεριοχζσ Άτυπθσ Χυγκζντρωςθσ Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π). και γ) μεμονωμζνα.
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- Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.): καλάςςιεσ εκτάςεισ
εντόσ Υ.Α.Ω., οργανωμζνεσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 10 του Ρ. 2742/1999, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, εντόσ των οποίων θ ςυνολικι μιςκωμζνθ ζκταςθ των
μονάδων, που τθν απαρτίηουν, ανεξαρτιτωσ εκτρεωόμενου είδουσ, είναι κατ’ ελάχιςτο
100 ςτρζμματα.
- Υεριοχζσ Άτυπθσ Χυγκζντρωςθσ Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.): καλάςςιεσ εκτάςεισ εντόσ Υ.Α.Ω.,
ςτισ οποίεσ αναπτφςςονται μζχρι πζντε μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ. Θ ςυνολικι
μιςκωμζνθ ζκταςθ των μονάδων για το ςφνολο των εκτρεωόμενων ειδϊν είναι κατ’
ανϊτατο 100 ςτρζμματα, ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ τουσ είναι ζνα ναυτικό μίλι κατ’
ανϊτατο όριο. Σι Υ.Α.Χ.Π. αποτελοφν μεταβατικι κατάςταςθ πριν τθ κεςμοκζτθςθ
Υ.Σ.Α.Ω.
- Πεμονωμζνεσ μονάδεσ: νζεσ μονάδεσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ εκτόσ Υ.Σ.Α.Ω. ι
Υ.Α.Χ.Π. με ανϊτατθ μιςκωμζνθ ζκταςθ 40 ςτρ. για μονάδεσ ςυμβατικισ καλάςςιασ
ιχκυοκαλλιζργειασ, 100 ςτρ. για μονάδεσ βιολογικισ καλάςςιασ ιχκυοκαλλιζργειασ και
20 ςτρ. για οςτρακοκαλλιζργεια. Υρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 6 μίλια από όρια
ΥΣΑΩ ι από τθν κοντινότερθ μονάδα εντόσ ΥΑΧΠ, μετροφμενα ςε ευκεία γραμμι.
- Υλωτζσ μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειασ: εγκαταςτάςεισ (ςτθν επιωάνεια ι/και ςτθ ςτιλθ
του νεροφ), ςε καλάςςιεσ ι λιμναίεσ εκτάςεισ, αποτελοφμενεσ από ζνα ςφνολο
ιχκυοκλωβϊν (ςε μία ι περιςςότερεσ ςυςτοιχίεσ) ι/και πλωτζσ εξζδρεσ εργαςίασ,
κατάλλθλα αγκυροβολθμζνεσ.
- Ζκταςθ εγκατάςταςθσ καλάςςιασ μονάδασ: θ υδάτινθ μιςκωμζνθ ζκταςθ για τθν οποία
αδειοδοτείται θ μονάδα και θ οποία οριοκετείται με τισ ςυντεταγμζνεσ των άκρων τθσ.
- ίωζλιμθ ι παραγωγικι ζκταςθ καλάςςιασ μονάδασ: Θ εκάςτοτε οριηόμενθ ωσ ανϊτατο
ποςοςτό τθσ μιςκωμζνθσ καλάςςιασ ζκταςθσ, που μπορεί να καλυωκεί από τουσ
εγκαταςτάςεισ καλλιζργειασ και εκτροωισ (ιχκυοκλωβοφσ, μάνεσ κλπ) και τισ λοιπζσ
πλωτζσ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ.
- Λχκυοκλωβόσ: ειδικό πλαίςιο (ςυνικωσ τετράγωνο ι κυκλικό), από ποικίλα υλικά, ςτο
οποίο προςαρμόηεται δίχτυ διαωόρων διαςτάςεων και διαωορετικοφ βάκουσ και
ανοίγματοσ «ματιϊν», εντόσ του οποίου πραγματοποιείται θ εκτροωι.
- Υλωτι αγκυροβολθμζνθ εξζδρα εργαςίασ: ειδικι καταςκευι, από ποικίλα υλικά,
κατάλλθλα εγκατεςτθμζνθ πλθςίον των ιχκυοκλωβϊν και ςυνδεδεμζνθ με ςφςτθμα
αγκυροβόλθςθσ, επί τθσ οποίασ εκτελοφνται βοθκθτικζσ εργαςίεσ ςχετικζσ με τθ
διαχείριςθ τθσ παραγωγισ τθσ μονάδασ.
- Υλωτι αυτοκινοφμενθ εξζδρα: ειδικι πλωτι καταςκευι, από ποικίλα υλικά, θ οποία
διακζτει μθχανι κατάλλθλθ να τθσ εξαςωαλίςει τθ δυνατότθτα μεταωοράσ υλικϊν από
τθ ςτερεά ςτισ πλωτζσ εγκαταςτάςεισ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ μονάδασ και
αντιςτρόωωσ.
- Βυκιηόμενοι κλωβοί: ιχκυοκλωβοί που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτροωι των ψαριϊν
ςε κάλαςςεσ ι ςε λίμνεσ με μεγάλο κυματιςμό, για τθν προςταςία των ψαριϊν.
έρθςιμοποιοφνται κλωβοί διαωόρων ςχθμάτων και υλικϊν, οι οποίοι βυκίηονται και
ςυγκρατοφνται ςε ελεγχόμενο βάκοσ ι ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ
- Ωδρανάπαυςθ (fallowing): διαδικαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων από μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειασ που ςυνίςταται ςτθ μετακίνθςθ των
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ιχκυοκλωβϊν ςε άλλθ κζςθ εντόσ τθσ μιςκωμζνθσ ζκταςθσ για οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα.
Χυνοδζσ εγκαταςτάςεισ πλωτϊν μονάδων: οι απαραίτθτεσ για τθν απρόςκοπτθ
λειτουργία των μονάδων εγκαταςτάςεισ, μόνιμεσ ι μθ, επί χερςαίων εκτάςεων,
ςυνικωσ εγγφσ των πλωτϊν εγκαταςτάςεων.
- Εγκαταςτάςεισ υποςτιριξθσ: εγκαταςτάςεισ απαραίτθτεσ για τθν υποςτιριξθ των
μονάδων εκτροωισ ειδϊν υδατοκαλλιζργειασ και ςυγκεκριμζνα.
- Χτακμόσ παραγωγισ γόνου (εκκολαπτιριο): εγκαταςτάςεισ εκκόλαψθσ και εκτροωισ
των ηϊων υδατοκαλλιζργειασ ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ.
- Λχκυογεννθτικόσ ςτακμόσ: εγκαταςτάςεισ αναπαραγωγισ, εκκόλαψθσ και εκτροωισ ςτα
πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ των ψαριϊν ιχκυοκαλλιζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων ι μθ
εγκαταςτάςεων προπάχυνςθσ.
- Εγκαταςτάςεισ προπάχυνςθσ: εγκαταςτάςεισ εκτροωισ των υδρόβιων οργανιςμϊν μετά
τα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξισ τουσ και μζχρι τθ μεταωορά τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ
πάχυνςθσ
- Εγκαταςτάςεισ εγκλιματιςμοφ: εγκαταςτάςεισ εκτροωισ των υδρόβιων οργανιςμϊν
μετά τα πρϊτα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ τουσ και πριν τθ μεταωορά τουσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ πάχυνςθσ
- Εγκαταςτάςεισ πάχυνςθσ: εγκαταςτάςεισ χερςαίεσ ι καλάςςιεσ, όπου μεταωζρεται ο
γόνοσ των υδρόβιων οργανιςμϊν προσ εκτροωι μζχρι να ωκάςουν ςτο εμπορεφςιμο
μζγεκοσ
- Υλωτό ςφςτθμα καλλιζργειασ οςτρακοειδϊν (Long line): ςφςτθμα που αποτελείται από
παράλλθλεσ γραμμζσ παραγωγισ (ςχοινιά – μάνεσ), αγκυροβολθμζνεσ ςτα άκρα τουσ,
που επιπλζουν με τθ βοικεια πλωτιρων. Από τισ γραμμζσ παραγωγισ αναρτϊνται οι
αρμακιζσ ι οι δίςκοι εκτροωισ των οςτράκων.
- Υαςςαλωτό ςφςτθμα καλλιζργειασ οςτρακοειδϊν: ςφςτθμα που αποτελείται από
παράλλθλεσ γραμμζσ παραγωγισ (μάνεσ) ςτερεωμζνεσ ςτα άκρα τουσ ςε οριηόντιουσ
δοκοφσ, που με τθ ςειρά τουσ ςτθρίηονται ςε κάκετουσ παςςάλουσ ςτθριγμζνουσ ςτο
βυκό τθσ κάλαςςασ. Από τισ γραμμζσ παραγωγισ αναρτϊνται οι αρμακιζσ ι οι δίςκοι
εκτροωισ των οςτράκων. Ψο ςφςτθμα αυτό μπορεί να καταςκευαςτεί ςε καλάςςιεσ
περιοχζσ με μικρό βάκοσ.
- Ξυκλικοφ τφπου πλωτι μονάδα καλλιζργειασ οςτρακοειδϊν: Πονάδα που αποτελείται
από επάλλθλουσ κυκλικοφσ πλωτιρεσ, ςτουσ οποίουσ αναρτϊνται οι αρμακοί
- Αρκρωτοφ τφπου μονάδα καλλιζργειασ οςτρακοειδϊν: Ψφποσ πλωτισ καλλιζργειασ
κατάλλθλοσ για τθν αντιμετϊπιςθ ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν, που δεν επιτρζπει τθ
βφκιςθ των αρμακϊν και τθν απϊλεια ηωικοφ κεωαλαίου και επιβάρυνςθσ του
υποςτρϊματοσ.
- Δίςκοι εκτροωισ: ειδικοί διάτρθτοι πλαςτικοί δίςκοι (καλάκια), διαωόρων μεγεκϊν και
ςχθμάτων, που αναρτϊνται ςτθ καλάςςια ςτιλθ ςε κάκετθ διάταξθ μεταξφ τουσ, εντόσ
των οποίων τοποκετοφνται και εκτρζωονται οςτρακοειδι και άλλοι υδρόβιοι
οργανιςμοί.
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- Αρμακιά: αναρτϊμενο κυλινδρικό δίχτυ με άνοιγμα «ματιϊν» ανάλογο με το μζγεκοσ
των οςτράκων. Ψο μικοσ του ποικίλλει ανάλογα με το βάκοσ τθσ κάλαςςασ, που είναι
εγκατεςτθμζνθ θ μονάδα.
- Ξλειςτόσ κόλποσ: παράκτιοσ ςχθματιςμόσ κατά τον οποίο τμιμα κάλαςςασ ειςζρχεται
ςτθν ξθρά, όπου το μικοσ του (μεγαλφτεροσ άξονασ) είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το
άνοιγμα του ςτομίου του και θ ταχφτθτα των καλαςςίων ρευμάτων δεν ξεπερνά τα 3
cm /s.
- Εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ: Ξάκε χερςαία εγκατάςταςθ ςτθν οποία εκτελοφνται
εργαςίεσ για τθν προςταςία των αλιευτικϊν προϊόντων, με τθ χρθςιμοποίθςθ
περιτυλίγματοσ ι περιζκτθ ι οποιουδιποτε άλλου κατάλλθλου υλικοφ.
- Εγκαταςτάςεισ ςυντιρθςθσ και παραγωγισ, μθ μεταποιθμζνων αλιευτικϊν προϊόντων:
Σποιοςδιποτε χερςαίοσ χϊροσ/εγκατάςταςθ ςτον οποίο τα αλιευτικά προϊόντα
υποβάλλονται ςε διαδικαςία ψφξθσ, ςυςκευάηονται ι αποκθκεφονται.
- Ξζντρα Ξακαριςμοφ (εξυγίανςθσ) Σςτρακοειδϊν: έερςαία εγκατάςταςθ που διακζτει
δεξαμενζσ τροωοδοτοφμενεσ με κακαρό καλάςςιο νερό, ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται τα
ηϊντα δίκυρα μαλάκια για όςο χρόνο απαιτείται για τον περιοριςμό τθσ μόλυνςθσ,
ϊςτε να είναι κατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
- Ξζντρα Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν: Ξάκε χερςαία ι πλωτι εγκατάςταςθ που
χρθςιμοποιείται για τθν παραλαβι, το ωινίριςμα, το πλφςιμο, τον κακαριςμό, τθν
ταξινόμθςθ κατά μζγεκοσ, τθν ςυςκευαςία των ηϊντων δίκυρων μαλακίων.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 1. ΜΘ ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΕΡΙΛΘΩΘ

1.1. ΕΙΑΓΪΓΘ
Θ «Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων» (Χ.Π.Υ.Ε.) του «Ειδικοφ Υλαιςίου
έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ»
(Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.), αποτελεί ςτοιχείο τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τθ Δ/νςθ έωροταξίασ και ωσ εκ
τοφτου προϊόν τθσ ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ
του τελικοφ ςχεδίου ΞΩΑ του «Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου
Ανάπτυξθσ για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ», από το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ &
Ξλιματικισ Αλλαγισ (Ω.Υ.Ε.Ξ.Α.) ςτθ ςφμπραξθ των εταιριϊν Alpha MENTOR και ΡΕΑΦέΣΧ.
Χτόχοσ τθσ Χ.Π.Υ.Ε. αποτελεί θ αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ των επιπτϊςεων, από τθν
εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. Αναλφει και αποτυπϊνει τθ ςτρατθγικι και τισ κατευκφνςεισ
τθσ χωρικισ οργάνωςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν, ςε επίπεδο χωροκετικοφ προτφπου
ανάπτυξθσ και λειτουργίασ, και κακορίηει δράςεισ και ενζργειεσ για τον περιοριςμό και τθν
άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον.
Θ Χ.Π.Υ.Ε. ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ τθσ Ξοιν. Σδθγίασ 2001/42/ΕΕ, ςχετικϊσ με τθν
εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων και τθσ
ΞΩΑ 107017/2006 (άΕΞ 1225Β/2006).

1.2. ΣΟΨΟΙ ΣΟΤ ΨΕΔΙΟΤ
Σ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ αςκείται ςτα πλαίςια του Ρ. 2742/99 περί «έωροταξικοφ
Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» και εξειδικεφεται από το «Γενικό
Υλαίςιο έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ», ςτο οποίο περιλαμβάνονται
οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ, οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ και τα ειδικά και περιωερειακά
πλαίςια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειωόρου ανάπτυξθσ (τουριςμοφ, βιομθχανίασ, ΑΥΕ,
κ.α.).
Ζωσ πρόςωατα, ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ εξαντλείτο ωσ διαδικαςία και κανονιςτικζσ
πράξεισ ςτο χερςαίο χϊρο. ίςτόςο, θ δυναμικι ανάπτυξθ των Ωδατοκαλλιεργειϊν ιδιαιτζρωσ ςτο καλάςςιο χϊρο- ανζδειξε και επζτεινε τισ ςυγκροφςεισ χριςεων και
ςυμωερόντων ςε επίπεδο ΕΕ και προωανϊσ και ςτθν Ελλάδα, κζτοντασ ωσ ηθτοφμενο τθν
αντιμετϊπιςθ των δραςτθριοτιτων ςτο καλάςςιο χϊρο και ιδιαιτζρωσ των
Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Αν και θ Ελλάδα εμωανίηει υςτζρθςθ ςτθ χωροταξικι διάρκρωςθ και οργάνωςθ των
Ωδατοκαλλιεργειϊν – ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, οι οποίεσ ζχουν προχωριςει ςε χωροταξικι
οργάνωςθ του Ψομζα, ςε επίπεδο διοικθτικϊν μονάδων - θ επιλογι κζςπιςθσ Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
ςε επίπεδο επικράτειασ, τθσ παρζχει τθν ευκαιρία και τθ δυνατότθτα, αωενόσ να
αντιμετωπίςει τθν οργάνωςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του Ψομζα, ςε ςχζςθ με
το περιβάλλον και αωετζρου να πρωτοςτατιςει (ςε επίπεδο ΕΕ) ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό
των Ωδατοκαλλιεργειϊν.
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1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΣΟΤ ΨΕΔΙΟΤ
Ψο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αωορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ τεςςάρων επιμζρουσ κλάδων τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ:
-

τθν Ωδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν (πλθν τθσ Σςτρακοκαλλιζργειασ), με τουσ
υποκλάδουσ τθσ:
o

καλάςςιασ ιχκυοκαλλιζργειασ, θ οποία αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο,
τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα,

o

τθσ καλλιζργειασ άλλων υδρόβιων καλάςςιων οργανιςμϊν (μαλάκια, ωφκθ,
εχινόδερμα, κ.α.).

-

Ψθν Σςτρακοκαλλιζργεια, εντατικισ και εκτατικισ μορωισ.

-

Ψθν Ωδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων, κυρίωσ εντατικισ μορωισ και
αναωζρεται ςτθν εκτροωι ιχκφων, καραβίδων, βατράχων, υδρόβιων ωυτϊν, κ.λ.π.

-

Ψθν Ξαλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα
(λιμνοκάλαςςεσ και λοιποφσ υδάτινουσ ςχθματιςμοφσ).

Πε βάςθ τισ διαωορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ κάκε δραςτθριότθτασ, το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
εξετάηει το πλαίςιο χωροκζτθςθσ ςε δφο επίπεδα:
-

τθ χωροκζτθςθ και χωροταξικι οργάνωςθ των μονάδων ςτο καλάςςιο χϊρο,

-

τθ χωροκζτθςθ και χωροταξικι οργάνωςθ των κφριων παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων, των ςυνοδϊν και υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ςτον εςωτερικό
χερςαίο χϊρο.

Ψο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. προςδιορίηει και κατθγοριοποιεί περιοχζσ κατάλλθλεσ για ανάπτυξθ
Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.), με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ και το βακμό ανάπτυξθσ τθσ
Ωδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ. Σι ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ υποδεικνφουν τθν
καταλλθλότθτα των περιοχϊν για τθν ανάπτυξθ υδατοκαλλιεργειϊν. Από χωροταξικι
άποψθ αποτελοφν ευρφτερεσ περιοχζσ αναηιτθςθσ κζςεων για υποδοχείσ (ΥΣΑΩ ι ΥΑΧΠ)
και μεμονωμζνεσ μονάδεσ.
Σι εν λόγω περιοχζσ κατατάςςονται ςε πζντε (5) κατθγορίεσ:
α) Υεριοχζσ ιδιαίτερα αναπτυγμζνεσ που χριηουν παρεμβάςεων βελτίωςθσ,
εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν, προςταςίασ και αναβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ.
β) Υεριοχζσ με ςθμαντικά
Ωδατοκαλλιεργειϊν.

περικϊρια

περαιτζρω

ανάπτυξθσ

των

καλάςςιων

γ) Δυςπρόςιτεσ περιοχζσ με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων
Ωδατοκαλλιεργειϊν.
δ) Υεριοχζσ με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία, ωσ προσ το ωυςικό περιβάλλον, ςτισ οποίεσ
απαιτείται προςαρμογι των όρων εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του χϊρου και του περιβάλλοντοσ.
ε) Υεριοχζσ ςθμειακϊν χωροκετιςεων.
Ψο πρότυπο χωροκζτθςθσ μονάδων καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ περιλαμβάνει τθν
εγκατάςταςθ μονάδων εντόσ περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.) και τθν
εγκατάςταςθ μεμονωμζνων μονάδων.
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Ειδικότερα, θ εγκατάςταςθ των μονάδων κα γίνεται:
1. εντόσ των Υ.Α.Ω.:
I.

ςε Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.), όπωσ
προςδιορίηεται ςτο άρκ. 10 του Ρ. 2742/1999 (όπωσ ιςχφει),

II.

ςε Υεριοχζσ Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.), οι οποίεσ
αποτελοφν μεταβατικό ςτάδιο προσ τθν κατεφκυνςθ οργάνωςθσ
Υ.Σ.Α.Ω.,

III.

μεμονωμζνα,

2. ςε μεμονωμζνεσ κζςεισ (μεμονωμζνεσ μονάδεσ), εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω. για τισ οποίεσ
κα ιςχφουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια.

1.4. ΕΚΣΙΜΘΘ ΣΟΤ ΨΕΔΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ απαιτεί προςεκτικό ςχεδιαςμό, που κα πρζπει
να ςτθρίηεται ςε χριςιμα και αξιόπιςτα δεδομζνα, τα οποία κα αντικατοπτρίηουν τθν
αλλθλεξάρτθςθ του κλάδου με το ωυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, διαςωαλίηοντασ
τθν αειωορικι διαχείριςθ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων. Σι αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται
αυτι θ προςζγγιςθ είναι:
-

Θ ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ
τισ λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ και να μθν ςυμβάλει ςε απειλζσ για τθν
αειωόρο διαχείριςι του.

-

Θ Ωδατοκαλλιζργεια κα πρζπει να αναπτφςςεται ςε ςυνζργεια μ’ άλλουσ τομείσ,
πολιτικζσ και ςτόχουσ.

Θ επίδραςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο ευρφτερο περιβάλλον ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον τφπο
και τθ μζκοδο εκτροωισ που ακολουκείται, το είδοσ του οργανιςμοφ που καλλιεργείται και
τα χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ που ωιλοξενεί τθ δραςτθριότθτα. Για το λόγο αυτό,
ο κάκε τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται χωριςτά.
Θ ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ για τθν ελλθνικι Ωδατοκαλλιζργεια ζχει
ςυςςωρεφςει τα τελευταία χρόνια μια ςειρά από προβλιματα, τα οποία ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τισ επιπτϊςεισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο ευρφτερο ωυςικό και ανκρωπογενζσ
περιβάλλον. Χε ςυνδυαςμό με τθν ανακολουκία του κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο ςυνικωσ
υςτεροφςε και ακολουκοφςε τισ εξελίξεισ του κλάδου, ενϊ κ’ ζπρεπε να τισ κατευκφνει,
χαράηοντασ πολιτικζσ, ζχουν «εκκζςει» τθν Ωδατοκαλλιζργεια (κακιςτϊντασ τθν ευάλωτθ)
ςε τρίτουσ για περιβαλλοντικά ηθτιματα, άλλοτε βάςιμα και άλλοτε αβάςιμα,
δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ ςτουσ πολίτεσ και ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία για μια
δραςτθριότθτα που οχλεί. Αντίκετα, είναι ευρζωσ αποδεδειγμζνο ςτθν επιςτθμονικι
κοινότθτα ότι θ Ωδατοκαλλιζργεια, υπό προχποκζςεισ, μπορεί να αποτελεί μια ωιλικι προσ
το περιβάλλον δραςτθριότθτα και αποτελεί τθν πλζον ιπια δραςτθριότθτα του
πρωτογενοφσ τομζα.
Σι ςτόχοι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ είναι θ εωαρμογι ενόσ ενιαίου
μθχανιςμοφ χωροκζτθςθσ των μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ ςε εκνικό επίπεδο και θ
προςαρμογι αυτοφ, μζςω τθσ εωαρμογισ κριτθρίων ανάπτυξθσ, ανά τφπο και μζκοδο
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εκτροωισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αειωορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, τα νζα
επιςτθμονικά δεδομζνα και τισ ανάγκεσ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου.
Από τθν ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εωαρμογισ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τθν
Ωδατοκαλλιζργεια, είναι ςαωζσ ότι αναμζνονται κυρίωσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.
Ψο υπό εξζταςθ Ειδικό Υλαίςιο ζχει ενςωματϊςει ικανοποιθτικά αρχζσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτό ωαίνεται τόςο από τα κριτιρια χωροκζτθςθσ όςο και από τισ
απαιτιςεισ εωαρμογισ και λειτουργίασ των περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Ψο προτεινόμενο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ του βακμοφ
υλοποίθςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ,
περιλαμβάνει κρίςιμεσ παραμζτρουσ, οι κυριότεροι των οποίων είναι
-

Αρικμόσ και ζκταςθ των Υεριοχϊν Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν
(Υ.Σ.Α.Ω.), των Υεριοχϊν Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.) και
μεμονωμζνων μονάδων.

-

Αρικμόσ των μονάδων ανά τφπο Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Πζκοδοι εκτροωισ και βακμόσ ενςωμάτωςθσ νζων τεχνολογιϊν.

-

Αρικμόσ και είδθ εκτροωισ.

-

Χυνολικι δυναμικότθτα ανά τφπο και είδοσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Ζκταςθ κάλυψθσ μονάδων και υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ανά τφπο
Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Εωαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
εκτροωισ.

-

Βακμόσ προςδιοριςμοφ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ ςτισ περιοχζσ Υ.Α.Ω.

-

Βακμόσ χριςθσ ςτον Αιγιαλό και ςτθν Υαραλία.

-

Αρικμόσ υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. αρικμόσ ςυςκευαςτθρίων, Ξζντρων
Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, κ.λ.π.).

-

Βακμόσ κακετοποίθςθσ μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν.

-

Βακμόσ επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ ς’ επίπεδο Υ.Σ.Α.Ω. και Υ.Α.Χ.Π.

-

Βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςε Υ.Σ.Α.Ω., Υ.Α.Χ.Π. και
μεμονωμζνεσ μονάδεσ.

Σι παραπάνω δείκτεσ τθν πρϊτθ πενταετία κα αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ, προκειμζνου
να παρζχουν χριςιμα ςτοιχεία για τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων εωαρμογισ ςτα
πλαίςια τθσ επαναξιολόγθςθσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. Χτθ ςυνζχεια κα αξιολογοφνται με
μικρότερθ ςυχνότθτα (π.χ. ανά τριετία ι πενταετία), ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα
του ςχεδίου.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ

Θ Χ.Π.Υ.Ε. ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ τθσ Ξοιν. Σδθγίασ 2001/42/ΕΕ, ςχετικϊσ με τθν
εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων και τθσ
ΞΩΑ 107017/2006 (άΕΞ 1225Β/2006).
Χτόχοσ τθσ Χ.Π.Υ.Ε. αποτελεί ο εντοπιςμόσ, θ περιγραωι, θ αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ των
ενδεχόμενων επιπτϊςεων, από τθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
Αναλφει και αποτυπϊνει τθ ςτρατθγικι και τισ κατευκφνςεισ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ των
Ωδατοκαλλιεργειϊν, ςε επίπεδο χωροταξικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ, και κακορίηει
δράςεισ και ενζργειεσ για τον περιοριςμό και τθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτο
περιβάλλον.

2.1. ΧΟΡΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
άορζασ ςχεδιαςμοφ του ζργου είναι το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ
Αλλαγισ (Ω.Υ.Ε.Ξ.Α.), με επιβλζπουςα Ωπθρεςία τθ Δ/νςθ έωροταξίασ, που εδρεφει ςτθ
διεφκυνςθ: Αμαλιάδοσ 17, 115 23 Ακινα, με τθλζωωνο επικοινωνίασ 210 6430050.

2.2. ΑΝΑΔΟΨΟ ΜΕΛΕΣΘ
Θ «Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων» (Χ.Π.Υ.Ε.) του προτεινόμενου
«Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τισ
Ωδατοκαλλιζργειεσ» (Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.), εκπονικθκε από τθ Δ/νςθ έωροταξίασ του Ω.Υ.Ε.Ξ.Α.
με ςφμβουλο τεχνικισ και επιςτθμονικισ ςτιριξισ τθσ, θ ςφμπραξθ των εταιριϊν:
Alpha MENTOR

ΡΕΑΦέΣΧ

Δ/νςθ: Π. Αλεξάνδρου 28,
Ψ.Ξ. 55535 ΥΩΟΑΛΑ - ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ
Ψθλ: 2310 322498
Fax: 2310 309768
E-mail: info@alphamentor.gr
URL: www.alphamentor.gr

Δ/νςθ: Αναξιμάνδρου 69,
Ψ.Ξ. 54250 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ
Ψθλ: 2310 327067
Fax: 2310 327067
E-mail: info@nearhus.gr
URL: www.nearhus.gr

Πε εκπρόςωπο τον Χτράτο Ξαμποφρθ, ςφμβουλο επενδφςεων και Γενικοφ Διευκυντι.
Θ Σμάδα Εργαςίασ περιλαμβάνει τουσ παρακάτω επιςτιμονεσ:
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότθτα
Αρχιτζκτων Πθχανικόσ - έωροτάκτθσ

Αναςταςία έατηθνικολάου

Ξάτοχοσ Πελετθτικοφ πτυχίου κατθγορίασ 27 (Ψάξθ Β’) και 1
(Ψάξθ Γ’)
Βιολόγοσ – Λχκυολόγοσ (ΠSc – PhD)

Ξων/νοσ Ξουκάρασ

ΥΡΕΚΑ
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Ραταλία Πποζμθ

Διαχειρίςτρια Υεριβάλλοντοσ

Βαςίλθσ Ροφτςοσ

Επιςτιμονασ τθσ Κάλαςςασ

Θλιάνα Ρικολοποφλου

Βιολόγοσ

Υαναγιϊτα Κεοχάρθ

Σικονομολόγοσ (ΠSc)
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 3. ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΟΨΟΙ ΣΟΤ ΨΕΔΙΟΤ

3.1 ΑΝΑΛΤΘ ΣΪΝ ΣΟΨΪΝ ΣΟΤ ΨΕΔΙΟΤ
Βαςικόσ ςκοπόσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. είναι θ χωροταξικι διάρκρωςθ και οργάνωςθ του τομζα
των Ωδατοκαλλιεργειϊν, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ
ορκολογικισ διαχείριςισ τθσ, ςτα επίπεδα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ενίςχυςθσ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ, τοπικισ και περιωερειακισ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ του εκνικοφ
ειςοδιματοσ.
Χτρατθγικόσ ςτόχοσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. είναι θ εξειδίκευςθ των βαςικϊν κατευκφνςεων και
προτεραιοτιτων του «Γενικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου
Ανάπτυξθσ» για το Ψομζα των Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Χτόχοι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αποτελοφν:
I.

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ψομζα, με τον κακοριςμό ενόσ χωρικοφ
προτφπου ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ ςε επίπεδο επικράτειασ, εξομάλυνςθσ και
διαςφνδεςθσ με οριηόντιεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ.

II.

Αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, με τθν παροχι δυνατοτιτων
εγκατάςταςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ, βελτίωςθσ των
όρων κεςμικισ λειτουργίασ τουσ ςτθν κατεφκυνςθ εξάλειψθσ άςτοχων και
αλλθλοκαλυπτόμενων διαδικαςιϊν και επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ και
χριςεων.

III.

Πεγαλφτερθ ςυμμετοχι και ζνταςθ ςτθν περιβαλλοντικι διάςταςθ των
δραςτθριοτιτων τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ και μεγαλφτερθ ενςωμάτωςθσ δράςεων
ζρευνασ και ανάπτυξθσ, πιλοτικϊν εωαρμογϊν και καλϊν πρακτικϊν.

IV. Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ Ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο διεκνζσ περιβάλλον, με
διεκδίκθςθ νζων μεριδίων αγοράσ, μζςω τθσ προςωοράσ και διάκεςθσ
ποιοτικότερων προϊόντων, νζων ειδϊν υψθλισ εμπορικισ και γαςτριμαργικισ
αξίασ.
Ψο προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., ωσ γενικότερουσ ςτόχουσ, κζτει τουσ παρακάτω:
«…
-

Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ των βαςικϊν κατευκφνςεων, προτεραιοτιτων και
επιλογϊν του Γενικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ
ςτον τομζα των Υδατοκαλλιεργειϊν.

-

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα των Υδατοκαλλιεργειϊν, με τθν
προϊκθςθ ενόσ χωρικοφ προτφπου ανάπτυξθσ και τθν αξιοποίθςθ του ςυγκριτικοφ
πλεονεκτιματοσ των Ελλθνικϊν καλαςςϊν και των άλλων ευνοϊκϊν
χαρακτθριςτικϊν του Ελλαδικοφ χϊρου, για ανάπτυξθ κφρια τθσ καλάςςιασ
Υδατοκαλλιζργειασ.

-

Ρροϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνιςτϊςασ ςτθ χωρικι
διάρκρωςθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ κυρίωσ με τθν εφαρμογι
τεχνικϊν και μεκόδων πιο φιλικϊν προσ το περιβάλλον και τθ χριςθ Α.Ρ.Ε.
ςφμφωνα με τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Γενικοφ Ρλαιςίου για ορκολογικι

ΥΡΕΚΑ
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διςχείριςθ του χϊρου, προςταςίασ των ευαίςκθτων φυςικϊν πόρων και του τοπίου
και περιοριςμό των παραγόντων υποβάκμιςθσ του χϊρου.
-

Εξορκολογιςμόσ και εξυγίανςθ τθσ χωροκζτθςθσ των Υδατοκαλλιεργειϊν με τθν
ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ οργανωμζνθσ λειτουργίασ των μονάδων ζναντι τθσ
ςθμειακισ χωροκζτθςθσ.

-

Αφξθςθ τθσ εκνικισ παραγωγισ προϊόντων Υδατοκαλλιζργειασ, κφρια με τθν
παραγωγι ειδϊν με κετικζσ προοπτικζσ εμπορίασ και τθ διεφρυνςθ των
εκτρεφόμενων ειδϊν.

-

Υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ προϊόντων Υδατοκαλλιζργειασ τα οποία είναι αςφαλι
κατά τθν ζννοια τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ και υψθλισ ποιότθτασ, με ζμφαςθ ςτθ
ςτροφι προσ τθ βιολογικι Υδατοκαλλιζργεια.

-

Διαςφάλιςθ των υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ και δθμιουργίασ νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ κφρια ςε απομακρυςμζνεσ ι και μειονεκτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.

-

Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ και ευηωίασ των ηϊων ςτον τομζα
τθσ Υδατοκαλλιζργειασ.

-

Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων
θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ςτθ διαχείριςθ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ, με καταγραφι, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο ςε όλα τα
ςτάδια πρϊτων υλϊν και παραγόμενων προϊόντων.

-

Συνδυαςμζνθ ανάπτυξθ Υδατοκαλλιεργειϊν και τουριςμοφ, κυρίωσ ςτα εςωτερικά
φδατα (Λιμνοκάλαςςεσ – Λίμνεσ – Ροτάμια) λόγω τθσ φφςθσ των
υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα φδατα αυτά ςτα πλαίςια προϊκθςθσ
τθσ πολυδραςτθριότθτασ και των ενεργειϊν για τθ χωρικι διάρκρωςθ, εξειδίκευςθ
και εξαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των τομζων παραγωγισ.

-

Εξειδίκευςθ και αναπροςαρμογι των ςτόχων, κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων
τθσ αναπτυξιακισ νομοκεςίασ, όςον αφορά τθ χωροταξικι διάρκρωςθ και
ανάπτυξθ των Υδατοκαλλιεργειϊν.

-

Ρροςαρμογι τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ του τομζα ςτισ νζεσ προκλιςεισ των αγορϊν
των αλιευτικϊν προϊόντων, ςτθν Κοινι Αλιευτικι Ρολιτικι τθσ Ε.Ε. και άλλεσ
ςυναφείσ πολιτικζσ (ανάπτυξθσ των νθςιωτικϊν περιοχϊν – ιςότθτασ των δφο
φίλων – προαγωγι και βελτίωςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων).

-

Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ του τομζα με τθ δθμιουργία των κατάλλθλων
προχποκζςεων και κυρίωσ τθσ εξαςφάλιςθσ του αναγκαίου χϊρου, για ανάπτυξθ
νζων μονάδων κακϊσ και τθν επζκταςθ ι και μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων.

-

Στιριξθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων του τομζα δθμιουργϊντασ
ςτακερό αναπτυξιακό πλαίςιο και ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ λειτουργίασ με
καλφτερο ςυντονιςμό των πολιτικϊν που ζχουν χωρικι διάςταςθ και αφοροφν τθν
υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα. ….»

ίσ κατευκφνςεισ του προτεινόμενου Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. τίκενται:
«….

ΥΡΕΚΑ
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-

Θ προϊκθςθ ενόσ χωρικοφ προτφπου που κα διαςφαλίςει τόςο τθν ενίςχυςθ του
τομζα όςο και τθ δθμιουργία πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων ςτο τοπικό,
περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.

-

Θ εξαςφάλιςθ του αναγκαίου χϊρου για τθν ανάπτυξθ του τομζα και τθν κάλυψθ
των αναγκϊν που προκφπτουν.

-

Ο κακοριςμόσ Ρεριοχϊν Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.) οι οποίεσ ζχουν
κρικεί κατ’ αρχιν κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ των καλάςςιων
Υδατοκαλλιεργειϊν.

-

Ο εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ των μονάδων με τθ δθμιουργία προχποκζςεων
για τθ χωρικι οργάνωςθ του τομζα ςε Ρεριοχζσ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ
Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Ο.Α.Υ) και ςε Ρεριοχζσ Άτυπων Συγκεντρϊςεων Μονάδων
(Ρ.Α.Σ.Μ).

-

Οι προχποκζςεισ, με τθ κζςπιςθ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν, χωροκζτθςθσ
μεμονωμζνων μονάδων.

-

Ο εξορκολογιςμόσ των ςχζςεων τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ με τισ
άλλεσ εν δυνάμει ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.

-

Θ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνιςτϊςασ ςτθ χωρικι διάρκρωςθ τθσ
δραςτθριότθτασ.

-

Θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ των οργανωμζνων
υποδοχζων υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ.

-

Θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν τόςο ςτθ χωροκζτθςθ όςο και ςτον ζλεγχο τθσ
λειτουργίασ των μονάδων, πάντοτε με γνϊμονα τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του
περιβάλλοντοσ. ….»

Βαςικι επιδίωξθ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. πρζπει να αποτελεί θ χωροταξικι διάρκρωςθ και
οργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ, ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ, ςτο
καλάςςιο χϊρο, τα υωάλμυρα οικοςυςτιματα, τα εςωτερικά επιωανειακά φδατα και κάκε
επιμζρουσ και κφριασ δραςτθριότθτασ θ οποία οργανικά ςυνδζεται με τον Ψομζα.

3.2. ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΤ ΑΧΟΡΟΤΝ
ΣΟ Ε.Π.Ψ..Α.Α.Τ.
Σ προςδιοριςμόσ των περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων, ςε ςχζςθ με τθν εωαρμογι του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. και ςτα πλαίςια του διεκνοφσ και εκνικοφ πλαιςίου, απαςχολεί το παρόν
κεωάλαιο.

3.2.1. Κοινοτικοί ςτόχοι
Σι Ξοινοτικοί ςτόχοι περιβαλλοντικισ προςταςίασ, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψθ,
αωοροφν:
-

ΥΡΕΚΑ
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ςτόχουσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ε.Ε. ςτα
κζματα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Υροτείνονται πζντε πρωταρχικοί άξονεσ επιλογισ ςτρατθγικϊν μζτρων:
o

βελτίωςθ των όρων και τθσ εωαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ,

o

ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτισ επιμζρουσ πολιτικζσ,

o

ςυνεργαςία με τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ,

o

ςυμμετοχι, ενεργοποίθςθ και διαωοροποίθςθ τθσ ςυμπεριωοράσ των
πολιτϊν,

και τζςςερισ τομείσ δράςθσ για το περιβάλλον:

-

o

κλιματικι αλλαγι, με ςτόχο τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου, ϊςτε να μθν προκαλοφνται ζντονεσ μεταβολζσ του κλίματοσ,

o

ωφςθ και βιοποικιλότθτα, για τθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ, τθν αποκατάςταςθ τθσ δομισ ωυςικϊν οικοςυςτθμάτων
και τθν προςταςία των εδαωϊν από τθ ρφπανςθ και τθ διάβρωςθ,

o

περιβάλλον – υγεία, για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ
αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ
τθσ
ανκρωπογενοφσ
δραςτθριότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ακτινοβολίασ,

o

διαχείριςθ ωυςικϊν πόρων και αποβλιτων, ςτα πλαίςια τθσ ωζρουςασ
ικανότθτασ του περιβάλλοντοσ.

Ψθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι και τθ Γαλάηια Βίβλο, όπου διατυπϊνεται
το όραμα τθσ Ε.Ε. για τθν ενοποίθςθ πολιτικϊν που αωοροφν ςτισ κάλαςςεσ και
τουσ ωκεανοφσ, με ςτόχο τθν αποκόμιςθ πολφ μεγαλφτερων κερδϊν, με πολφ
λιγότερεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, με τομείσ δράςθσ:
o

Καλάςςια διακυβζρνθςθ και ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων παραγόντων

o

έριςθ διατομεακϊν εργαλείων

o

Βαςικζσ δράςεισ ςε τομεακζσ πολιτικζσ

o

Υεριωερειακζσ ςτρατθγικζσ

-

Ψθ Κοινι Αλιευτικι Πολιτικι και τθν Πράςινθ Βίβλο, όπου ορίηεται ο ςτόχοσ για
μία υπεφκυνθ αλιευτικι πολιτικι θ οποία οωείλει να διαςωαλίηει διατιρθςθ,
διαχείριςθ και ανάπτυξθ των υδρόβιων πόρων, ςεβόμενθ το οικοςφςτθμα και τθ
βιοποικιλότθτα, για τθν παροχι ηωτικισ ςθμαςίασ πθγι τροωισ, απαςχόλθςθσ,
εμπορίου, αναψυχισ και οικονομικισ ευθμερίασ.

-

Ψθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Παράκτιων Ηωνϊν τθσ Μεςογείου. Θ Απόωαςθ τθσ
4θσ Δεκεμβρίου 2008 του Χυμβουλίου τθσ Ε.Ε., ςχετικϊσ με το «Υρωτόκολλο για τθν
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν τθσ Πεςογείου», κεςπίηει κοινό
πλαίςιο υποχρεϊςεων και λιψθσ μζτρων ενδυνάμωςθσ τθσ περιωερειακισ
ςυνεργαςίασ, με ςτόχουσ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
«Άρκρο 5
Στόχοι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των παράκτιων ηωνϊν

ΥΡΕΚΑ
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Στόχοι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των παράκτιων ηωνϊν είναι:
α) θ διευκόλυνςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ των παράκτιων ηωνϊν μζςω του λογικοφ
ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων, λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ οικονομικι,
κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ ςυνάδει με το περιβάλλον και τα τοπία
β) θ διατιρθςθ των παράκτιων ηωνϊν προσ όφελοσ των ςθμερινϊν και μελλοντικϊν
γενεϊν
γ) θ εξαςφάλιςθ τθσ αειφόρου εκμετάλλευςθσ των φυςικϊν πόρων, ιδίωσ όςον
αφορά τα φδατα
δ) θ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων και τοπίων και
τθσ γεωμορφολογίασ των παράκτιων ηωνϊν
ε) θ αποτροπι ι/και μείωςθ των αποτελεςμάτων των φυςικϊν κινδφνων και
ειδικότερα τθσ αλλαγισ κλίματοσ, που μποροφν να προκλθκοφν από φυςικζσ αιτίεσ
ι ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ.
Στ) θ επίτευξθ ςυνοχισ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν και μεταξφ
όλων των αποφάςεων που λαμβάνονται από τισ δθμόςιεσ αρχζσ, ςε εκνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίεσ επθρεάηουν τθ χριςθ των παράκτιων
ηωνϊν.
Άρκρο 6
Γενικζσ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των παράκτιων ηωνϊν
Κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ πρωτοκόλλου, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
ακολουκοφν τισ εξισ αρχζσ όςον αφορά τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των
παράκτιων ηωνϊν:
α) ο βιολογικόσ πλοφτοσ και θ φυςικι δυναμικι και λειτουργία τθσ παλιρροϊκισ
περιοχισ και θ ςυμπλθρωματικι και αλλθλοεξαρτϊμενθ φφςθ του καλάςςιου και
του χερςαίου τμιματοσ που ςυναποτελοφν μια ενιαία οντότθτα λαμβάνονται
ιδιαιτζρωσ υπόψθ.
β) όλα τα ςτοιχεία ςχετικά με τα υδρολογικά, γεωμορφολογικά, κλιματολογικά,
οικολογικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιςτικά ςυςτιματα λαμβάνονται υπόψθ
με ολοκλθρωμζνο τρόπο, ϊςτε να μθν ςθμειϊνεται υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ
ικανότθτασ των παράκτιων ηωνϊν και να προλαμβάνονται οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
λόγω φυςικϊν καταςτροφϊν και ανάπτυξθσ.
γ) κατά το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν εφαρμόηεται
προςζγγιςθ βαςιηόμενθ ςτα οικοςυςτιματα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται αειφόροσ
ανάπτυξθ τουσ.
δ) διαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ διακυβζρνθςθ, θ οποία επιτρζπει ςτουσ τοπικοφσ
πλθκυςμοφσ και τα μζλθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που ενδιαφζρονται για τισ
παράκτιεσ ηϊνεσ επαρκι και ζγκαιρθ ςυμμετοχι τουσ ςε μια διαφανι διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων.
ε) διαςφαλίηεται ο κεςμικόσ διατομεακόσ ςυντονιςμόσ των διάφορων διοικθτικϊν
υπθρεςιϊν και των περιφερειακϊν και τοπικϊν αρχϊν, αρμόδιων για τισ παράκτιεσ
ηϊνεσ.
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Στ) διαςφαλίηεται χάραξθ χωροταξικϊν ςτρατθγικϊν, ςχεδίων και προγραμμάτων
που καλφπτουν τθν αςτικι ανάπτυξθ και τισ κοινωνικοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ,
κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ τομεακζσ πολιτικζσ.
η) λαμβάνονται υπόψθ θ πολλαπλότθτα και θ ποικιλομορφία των δραςτθριοτιτων
ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ και δίνεται προτεραιότθτα, όπου είναι απαραίτθτο, ςτισ
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν, από τθν άποψθ τθσ χριςθσ
και τθσ κζςθσ, άμεςθ εγγφτθτα με τθ κάλαςςα.
θ) θ κατανομι χριςεων ςτο ςφνολο των παράκτιων ηωνϊν είναι ιςόρροπθ και
αποφεφγεται θ περιττι ςυγκζντρωςθ και θ υπερβολικι αςτικι ανάπτυξθ.
κ) εκτελοφνται προκαταρκτικζσ αξιολογιςεισ των κινδφνων που ςυνδζονται με τισ
διάφορεσ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ και υποδομζσ, ϊςτε να αποτρζπεται ι να
περιορίηεται ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ τουσ ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ.
ι) αποτρζπεται θ ηθμία ςτο παράκτιο περιβάλλον και όταν ςυμβαίνει, λαμβάνονται
κατάλλθλα μζτρα αποκατάςταςθσ».

-

To Θαλάςςιο Ψωροταξικό χεδιαςμό. Σ καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ (ΚέΧ),
αποτελεί ζνα από τα κφρια μζςα εωαρμογισ τθσ «Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ
Υολιτικισ» (ΣΚΥ).
Θ ανακοίνωςθ τθσ Ε.Ε. «Ζνασ οδικόσ χάρτθσ για το καλάςςιο χωροταξικό
ςχεδιαςμό, επίτευξθ κοινϊν αρχϊν ςτθν Ε.Ε», αωορά ςυμβολι ςτθ μείωςθ του
ανταγωνιςμοφ και ςτο ςυμβιβαςμό των διατομεακϊν ςυγκροφςεων ςυμωερόντων
ςτισ ευρωπαϊκζσ κάλαςςεσ (ναυτιλία, καλάςςιεσ μεταωορζσ, αλιεία,
Ωδατοκαλλιζργεια, ανάπτυξθ λιμζνων, παραγωγι ενζργειασ ςτθν ανοικτι κάλαςςα,
περιβαλλοντικϊν προβλθματιςμϊν).
Θ χρθςτικότθτα του ΚέΧ, αωορά «ζνα εργαλείο για βελτιωμζνα ςυςτιματα λιψθσ
αποφάςεων ………… εντόσ του οποίου μποροφν να ςυμβιβαςτοφν ανταγωνιςτικζσ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ….. Ο ΚΧΣ κα ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
καλάςςιασ οικονομίασ τθσ ΕΕ, προωκϊντασ τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ ςε
ςυμφωνία με το Ρρόγραμμα τθσ Λιςςαβόνασ. Θ καλάςςια οικονομία είναι
ςθμαντικι για τθν Ευρϊπθ δεδομζνου ότι αντιπροςωπεφει περίπου πζντε
εκατομμφρια κζςεισ απαςχόλθςθσ. Εκτιμάται ότι 3 ζωσ 5% του ευρωπαϊκοφ
ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (ΑΕγχΡ) δθμιουργείται από τισ καλάςςιεσ
βιομθχανίεσ και υπθρεςίεσ, οριςμζνεσ εκ των οποίων παρουςιάηουν μεγάλεσ
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ. Ζνα ςτακερό χωροταξικό πλαίςιο το οποίο παρζχει
αςφάλεια δικαίου και προβλεψιμότθτα κα προωκιςει τισ επενδφςεισ ςε τζτοιουσ
τομείσ, μεταξφ των οποίων θ ανάπτυξθ ενζργειασ ςτθν ανοικτι κάλαςςα, θ ναυτιλία
και οι καλάςςιεσ μεταφορζσ, θ ανάπτυξθ λιμζνων, θ εκμετάλλευςθ του πετρελαίου
και του φυςικοφ αερίου και θ Υδατοκαλλιζργεια, ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα τθσ
Ευρϊπθσ να προςελκφςει ξζνεσ επενδφςεισ».

Χτα πλαίςια των Ξοινοτικϊν Χτόχων περιβαλλοντικισ προςταςίασ, διατυπϊνονται
ιδιαίτερεσ κατευκφνςεισ:
-

ΥΡΕΚΑ
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Θ αφξθςθ των δραςτθριοτιτων ςτισ κάλαςςεσ τθσ Ε.Ε., οδθγεί ςτθν αφξθςθ του
ανταγωνιςμοφ για διεκδίκθςθ μεγαλφτερων μεριδίων χριςθσ (καλάςςιεσ
μεταωορζσ, αλιεία, Ωδατοκαλλιζργεια, αξιοποίθςθ ενεργειακϊν πόρων,
δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, κ.α.)
Ψα ζωσ ςιμερα πρόςωατα χωροταξικά πλαίςια, είχαν και ζχουν χερςαίο
προςανατολιςμό και ςπάνια και αποςπαςματικά εξετάηουν τισ χωρικζσ επιπτϊςεισ
ςτθν παράκτια ηϊνθ.
Θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςε παράκτιεσ περιοχζσ και νθςιά, είναι διπλάςιοσ του
κοινοτικοφ μζςου όρου τθν τελευταία δεκαετία. Σι παράκτιεσ περιοχζσ, αποτελοφν
προοριςμό τθσ πλειονότθτασ των τουριςτϊν, όπου προκφπτει θ ανάγκθ
ςυμβιβαςμοφ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και
τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων αυτϊν των περιοχϊν.
Θ ανάγκθ κζςπιςθσ ενόσ βαςικοφ μζςου εξιςορρόπθςθσ των τομεακϊν
ςυμωερόντων, με βάςθ τθ βιϊςιμθ χριςθ των καλάςςιων πόρων και με αρχι τθν
προςζγγιςθ βάςει του οικοςυςτιματοσ, εκωράηεται από τθν Σλοκλθρωμζνθ
Καλάςςια Υολιτικι και τον «Σδικό έάρτθ για το καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό:
επίτευξθ κοινϊν αρχϊν τθσ Ε.Ε.».
Σ καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, αωορά διαδικαςία θ οποία παρζχει
ςτακερό, αξιόπιςτο, προςανατολιςμζνο ςχεδιαςμό για τισ υωιςτάμενεσ και τισ
μελλοντικζσ επενδφςεισ.
-

για τθν Τδατοκαλλιζργεια:
θ Ωδατοκαλλιζργεια ζχει ςυμβάλλει και ςυμβάλλει ςτθν τοπικι και περιωερειακι
ανάπτυξθ, βελτιϊνοντασ τθν κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ περιοχϊν και
κοινοτιτων τθσ παράκτιασ ηϊνθσ.
Θ Ωδατοκαλλιζργεια, παρά τθ δυναμικι που παρουςιάηει και τα κετικά
αποτελζςματα, αντιμετωπίηει ςθμαντικά προβλιματα ςτο επιχειρθματικό και
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, κακϊσ αξιολογείται ωσ απειλι για τισ άλλεσ
δραςτθριότθτεσ και χριςεισ.
Θ αντιπαράκεςθ για κατάλθψθ ηωτικοφ χϊρου άλλων χριςεων –κυρίωσ τθσ
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ- οι επικρίςεισ περί επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ,
πρζπει να οδθγθκοφν ςε μία κατεφκυνςθ διαλόγου, ιςόρροπθσ δραςτθριότθτασ και
αμοιβαίου οωζλουσ.

3.2.2. Εκνικοί Στρατθγικοί ςτόχοι περιβαλλοντικισ προςταςίασ
Θ Εκνικι Χτρατθγικι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζχει ωσ βαςικι αρχι τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι
τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ ωσ προσ αυτζσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν
δραςτθριοτιτων.
Θ Εκνικι Χτρατθγικι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ –όπωσ εκωράηεται από τθν Απόωαςθ του
Ωπουργικοφ Χυμβουλίου τθσ 23θσ Παΐου 2002- αωορά ςτθ ςυμμετοχι και αξιολόγθςθ τθσ
περιβαλλοντικισ διάςταςθσ, ςε όλο το ωάςμα των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και των
αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν, ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Χτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ.
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Σι κακοριςμζνεσ αρχζσ αωοροφν:
-

θ αρχι τθσ πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ,

-

θ αρχι ο ρυπαίνων πλθρϊνει,

-

θ αρχι τθσ ιςότθτασ και ςυνυπευκυνότθτασ.

Χτόχουσ, αποτελοφν:
-

θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ,

-

θ μείωςθ των αζριων ρφπων,

-

θ ορκολογικι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και θ μείωςθ τουσ,

-

θ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων,

-

θ πρόλθψθ τθσ ερθμοποίθςθσ.

3.2.3. Ρεριβαλλοντικά ηθτιματα που λαμβάνονται υπόψθ
Σι πολιτικζσ προςταςίασ και διαχείριςθσ του ωυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ,
πρζπει να ενςωματϊνουν τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ, ςτο ςχεδιαςμό, τθν εωαρμογι και
τθ διαχείριςθ ζργων και δραςτθριοτιτων.
Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ, ςτισ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Οιςαβόνασ και του
Γκζτεμπουργκ, εκωράηεται με τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν προςταςίασ των ωυςικϊν και
πλουτοπαραγωγικϊν πόρων τθσ έϊρασ, οι οποίοι ςυμβάλουν ςτθν οικονομικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ και τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων τθσ.
Θ ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτο Ψομζα των Ωδατοκαλλιεργειϊν και
των περιωερειακϊν τθσ δραςτθριοτιτων, ςτα πλαίςια του Ε.Υ.Χ.έ.Α.Α.Ω., πρζπει να
εκωραςκεί ςτθ διατιρθςθ και αναβάκμιςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ που υποδζχεται τθ
δραςτθριότθτα, ςτθ βελτίωςθ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και ςτθ βιϊςιμθ
προοπτικι τθσ Ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ.
Ψο προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., ωσ κεντρικό ςτόχο και προτεραιότθτα, αναδεικνφει τθν
Ευρωπαϊκι και Εκνικι Χτρατθγικι για το περιβάλλον και τθν αειωόρο ανάπτυξθ και
επιχειρεί να αντιμετωπίςει περιβαλλοντικά ηθτιματα, λαμβάνοντασ υπόψθ αναγκαιότθτεσ,
τάςεισ, πρακτικζσ, που διαμορωϊνονται ςτον κλάδο, όπωσ:
- τθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ εντατικισ Τδατοκαλλιζργειασ: Θ επιλογι μεκόδων και
διαδικαςιϊν εκςυγχρονιςμοφ των επιχειριςεων του Ψομζα, ςτθν κατεφκυνςθ μείωςθσ
των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον –τροωολθψία, διαωυγι πλθκυςμϊν, διαςπορά
πακογόνων οργανιςμϊν, απεκκρίςεισ, κ.α.- και αναηιτθςθσ και εωαρμογισ καλϊν
πρακτικϊν, αποτελεί ηθτοφμενο για τθ ςφγχρονθ υδατοκαλλιζργεια.
- τθν προϊκθςθ φιλικότερων ωσ προσ το περιβάλλον – καλάςςιο και υδάτινο - μορφϊν
Τδατοκαλλιζργειασ:

ΥΡΕΚΑ

o

τθν προϊκθςθ τθσ βιολογικισ Ωδατοκαλλιζργειασ, με τθν εωαρμογι
βιολογικϊν μεκόδων παραγωγικισ διαδικαςίασ,

o

τθν ανάπτυξθ θμιεντατικϊν μορωϊν
Ωδατοκαλλιζργειασ, θπιότερθσ όχλθςθσ,

o

τθν προϊκθςθ τθσ πολυκαλλιζργειασ,
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o
-

τθν ανάπτυξθ Ωδατοκαλλιζργειασ, ςε κλειςτά κυκλϊματα νεροφ.

τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων του Σομζα, με οριηόντιεσ
ςυνζργειεσ,
ϊςτε θ πολλαπλι αξιοποίθςθ των ωυςικϊν πόρων –καλάςςιο περιβάλλον,
λιμνοκάλαςςεσ,
ρζοντα
φδαταμε
ςυνδυαςτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Ωδατοκαλλιζργειασ, αλιευτικοφ τουριςμοφ, αγροτουριςμοφ και οικοτουριςμοφ, να
γίνεται ςτθν κατεφκυνςθ:

-

o

ανάπτυξθσ τθσ πολυκαλλιζργειασ, ςε επίπεδο ηϊνθσ και παραγωγικισ
μονάδασ,

o

ενίςχυςθσ και διεφρυνςθσ του παραγωγικοφ αντικειμζνου, τθσ τοπικισ
οικονομίασ και απαςχόλθςθσ,

o

προςταςίασ και αναβάκμιςθσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και ιδιαιτζρωσ
των προςτατευόμενων περιοχϊν, όπου είναι ςυμβατι θ Ωδατοκαλλιζργεια.

τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ και δθμόςιασ υγείασ:
Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ, τθσ διανομισ και εμπορίασ των προϊόντων του Ψομζα, αποτελεί
κεντρικι κατεφκυνςθ, μζςω:

-

o

των προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ, για τθν υγιεινι και αςωάλεια,

o

τθσ λειτουργίασ ςφγχρονων και ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
εγκαταςτάςεων, εξαλίευςθσ, ωόρτωςθσ, ςυςκευαςίασ και μεταποίθςθσ.

τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων από τα ςκάφθ και τα άλλα μζςα του Σομζα:
Θ ειςαγωγι ςφγχρονων μεταωορικϊν μζςων –ςκάωθ, χερςαία αυτοκινοφμενα
ςκάωθ- με χαμθλι εκπομπι ρφπων και περιοριςμζνθσ κατανάλωςθσ καυςίμων,
αωορά ςυνκικθ θ οποία ςυμβάλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ εωαρμογισ του πρωτοκόλλου του Ξιότο και άλλων
ςυναωϊν πρωτοκόλλων.

3.2.4. Σχζςθ με το Ε.Ρ.ΑΛ. 2007-2013
Θ κατεφκυνςθ τθσ Εκνικισ περιβαλλοντικισ ςτρατθγικισ ςε ςχζςθ με τισ
υδατοκαλλιζργειεσ, ενιςχφεται και από το «Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αλιείασ (Ε.Υ.ΑΟ.)
2007-2013» και ειδικότερα:
«Στρατθγικοί και γενικοί ςτόχοι:
- Θ αειφόροσ ανάπτυξθ του κλάδου τθσ Υδατοκαλλιζργειασ, θ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειριςεων και θ διαςφάλιςθ
τθσ βιωςιμότθτασ του κλάδου (οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι βιωςιμότθτα).
Γενικοί ςτόχοι:
- Θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων τθσ
Υδατοκαλλιζργειασ, των ςυνκθκϊν εργαςίασ, τθσ υγιεινισ και τθσ υγείασ των ανκρϊπων ι
των ηϊων κακϊσ και του περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ των επενδφςεων για τθν
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καταςκευι, τθν επζκταςθ, τον εξοπλιςμό και τον εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων
παραγωγισ.
- Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ διατιρθςθ τθσ φφςθσ και τθσ γενετικισ
ποικιλότθτασ μζςω τθσ χριςθσ παραγωγικϊν μεκόδων Υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, μζςω τθσ χοριγθςθσ αντιςτακμίςεων.
- Θ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ των ηϊων ςτον κλάδο τθσ
Υδατοκαλλιζργειασ, μζςω τθσ χοριγθςθσ αποηθμιϊςεων.
Ειδικοί Στόχοι:
Ο ςτρατθγικόσ και οι γενικοί ςτόχοι ςτον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειϊν κα επιτευχκοφν με
τθν υλοποίθςθ των ακόλουκων ειδικϊν ςτόχων:
- Αφξθςθ τθσ ςυνολικισ εκνικισ παραγωγισ, κυρίωσ με τθν παραγωγι ειδϊν με καλζσ
προοπτικζσ εμπορίασ και τθ διαφοροποίθςθ προσ νζα είδθ.
- Εφαρμογι μεκόδων Υδατοκαλλιζργειασ οι οποίεσ μειϊνουν ουςιαςτικά τισ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ι βελτιϊνουν τισ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με τισ
ςυνικεισ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ Υδατοκαλλιζργειασ.
- Ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ βιολογικισ Υδατοκαλλιζργειασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 2092/91 περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ.
- Στιριξθ παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων Υδατοκαλλιζργειασ, οι οποίεσ είναι ςθμαντικζσ
για τθ διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ τόςο του οικονομικοφ και κοινωνικοφ ιςτοφ όςο και του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
- Εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων Υδατοκαλλιζργειασ, για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και
διαχείριςθσ, τθ βελτίωςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων, τθ διαμόρφωςθ του
κόςτουσ παραγωγισ ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων, τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των ανκρϊπων ι των ηϊων.
- Διαςφάλιςθ των υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ, δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ
και εξαςφάλιςθ τθσ ιςοτιμίασ των δφο φφλων.
- Στιριξθ και περαιτζρω ανάπτυξθ των υποβακμιςμζνων και μειονεκτικϊν περιοχϊν τθσ
χϊρασ.
- Δθμιουργία βιϊςιμων και ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων με πολλαπλά οφζλθ για τθν
τοπικι κοινωνία, τθν απαςχόλθςθ και τουσ καταναλωτζσ.
- Ενίςχυςθ των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων.
- Βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ των ηϊων ςτον κλάδο τθσ
Υδατοκαλλιζργειασ.
- Δθμιουργία περιοχϊν οργανωμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ Υδατοκαλλιζργειασ (Ρ.Ο.Α.Υ.)

Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων, ζχουν κακοριςκεί τα ακόλουκα μζτρα:
«- Μζτρο 2.1.: Μζτρα για τισ παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν Υδατοκαλλιζργεια.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Μζτρο 2.2.: Υδατοπεριβαλλοντικά μζτρα
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1. Στιριξθ, μζςω τθσ χοριγθςθσ αντιςτάκμιςθσ, τθσ χριςθσ παραγωγικϊν μεκόδων
Υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία και ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ
κακϊσ και ςτθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ.
2. Σκοπόσ τθσ ςτιριξθσ είναι θ προαγωγι:
Α. Μορφϊν Υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία και τθ βελτίωςθ του
περιβάλλοντοσ, των φυςικϊν πόρων, τθσ γενετικισ ποικιλότθτασ και τθσ διαχείριςθσ του
τοπίου και των παραδοςιακϊν χαρακτθριςτικϊν των ηωνϊν Υδατοκαλλιζργειασ.
Β. Τθσ ςυμμετοχισ ςτο κοινοτικό ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου
που δθμιουργικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 761/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, τθσ 19θσ Μαρτίου 2001, για τθν εκοφςια ςυμμετοχι οργανιςμϊν ςε
κοινοτικό ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου (ΕΜΑΣ).
Γ. Τθσ βιολογικισ Υδατοκαλλιζργειασ κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικμ. 2092/91
του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Λουνίου 1991, περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ γεωργικϊν
προϊόντων και των ςχετικϊν ενδείξεων ςτα γεωργικά προϊόντα και ςτα είδθ διατροφισ.
Μζχρι ο κανονιςμόσ αυτόσ να εξειδικευκεί ςε λεπτομερείσ κανόνεσ παραγωγισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κανόνων μετατροπισ, εφαρμόςιμουσ ςτθ βιολογικι
Υδατοκαλλιζργεια, εφαρμόηονται οι εκνικοί κανόνεσ ι εάν δεν υπάρχουν, τα ιδιωτικά
πρότυπα τα οποία ζχουν εφαρμογι ςτθ βιολογικι Υδατοκαλλιζργεια και τα οποία είναι
αποδεκτά ι αναγνωρίηονται από τα κράτθ μζλθ.
Δ. Τθσ βιϊςιμθσ Υδατοκαλλιζργειασ θ οποία είναι ςφμφωνθ με τουσ περιβαλλοντικοφσ
περιοριςμοφσ που απορρζουν από τον οριςμό των περιοχϊν του Natura 2000 ςφμφωνα με
τθν οδθγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 21θσ Μαΐου 1992, για τθ διατιρθςθ των
φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδα».

3.3. ΤΨΕΣΙΘ ΜΕ ΑΛΛΑ ΨΕΔΙΑ
Χτα πλαίςια του Ρ. 2742/99 «έωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ Αειωόροσ Ανάπτυξθ και άλλεσ
διατάξεισ», αςκείται ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και εξειδικεφεται ςε επίπεδο «Γενικοφ
Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ», Ειδικϊν Υλαιςίων
έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ – ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ Εκνικισ
Σικονομίασ – και ςτα Υεριωερειακά Υλαίςια έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου
Ανάπτυξθσ.
Ψο «Γενικό Υλαίςιο έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ» προςδιορίηει τισ
ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ και προτεραιότθτεσ και αποτελεί το ςυντονιςτικό εργαλείο
προςαρμογισ και εναρμόνιςθσ των επιμζρουσ πολιτικϊν, όπωσ αυτζσ επιχειροφν να
αποτυπωκοφν ςε τομεακό και περιωερειακό επίπεδο.
Ψα Ειδικά Υλαίςια έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ εξειδικεφουν τισ
κατευκφνςεισ και τισ προτεραιότθτεσ ςε επίπεδο τομζα και χωρικισ οργάνωςθσ, ςε επίπεδο
τομζα και περιωερειακισ ανάπτυξθσ.
Σ βακμόσ οριηόντιασ διαςφνδεςθσ του προτεινόμενου Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. (Εικ. 3.1) με τα άλλα
ειδικά πλαίςια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειωόρου ανάπτυξθσ, αποτελεί κρίςιμο
παράγοντα
ςε
επίπεδο
κατευκφνςεων,
προτεραιοτιτων,
ςυνζργειασ
και
αποτελεςματικότθτασ.
Χιμερα είναι διακζςιμα τα Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τουσ τομείσ:
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-

του τουριςμοφ

-

τθσ βιομθχανίασ

-

των Α.Υ.Ε.

Εικόνα 3.1. Βακμόσ διαςφνδεςθσ Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. με άλλα τομεακά χωροταξικά ςχζδια.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΨΕΔΙΟΤ

4.1. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΤΠΪΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Χφμωωνα με τo FAO, ωσ «Ωδατοκαλλιζργεια» ορίηεται θ καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν
ςε θπειρωτικζσ ι ςε παράκτιεσ περιοχζσ θ οποία περιλαμβάνει α) παρεμβάςεισ ςτθ
διαδικαςία τθσ αφξθςθσ και τθσ εκκόλαψθσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ παραγωγι και β)
τθν ατομικι ι ςυνεταιριςτικι ιδιοκτθςία του καλλιεργοφμενου αποκζματοσ.
Θ καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν μπορεί να γίνει ςε ωυςικζσ ι τεχνθτζσ υδατοςυλλογζσ
και δεξαμενζσ, με απλι ι προθγμζνθ τεχνολογία και με μικρι ι αποκλειςτικι ωροντίδα του
ανκρϊπου. Ζτςι, διακρίνονται οι εξισ τφποι Ωδατοκαλλιζργειασ:
i.

Εκτατικόσ τφποσ

ίσ εκτατικι Ωδατοκαλλιζργεια (Εικ. 4.1) ορίηεται θ καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν, θ
οποία χαρακτθρίηεται από μικρό βακμό παρζμβαςθσ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία,
χαμθλι παραγωγικι ικανότθτα και εξάρτθςθ από τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σ
εκτατικόσ τφποσ εκτροωισ χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλϊν ειδϊν ταυτόχρονα
(πολυκαλλιζργεια), τθ χαμθλι πυκνότθτα εκτροωισ (5-25Kg/ςτρζμμα) και τθ μθ χοριγθςθ
τροωισ. Εωαρμόηεται ςε μεγάλεσ ι μικρζσ ωυςικζσ (λιμνοκάλαςςεσ) ι τεχνθτζσ
υδατοςυλλογζσ, ςε υποβακμιςμζνα υδάτινα οικοςυςτιματα ι ςε περιοχζσ που υπάρχει
μεγάλθ χερςαία ζκταςθ και μικρι διακζςιμθ παροχι νεροφ. Θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ
περιορίηεται ςτθ διαχείριςθ τθσ ειςόδου και εξόδου των οργανιςμϊν προσ και από τθ
λιμνοκάλαςςα, ςτθν ανανζωςθ του νεροφ και ςτον εμπλουτιςμό γόνου. Θ ποςότθτα των
υδρόβιων οργανιςμϊν που διαβιοφν είναι αυτι όπου μπορεί να διατθριςει το ίδιο το
ςφςτθμα.

Εικόνα 4.1. Εκτατικόσ τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ – Λχκυοτροωικό πάρκο ΨΘΚΩΧ (Ρθγι: ΝΕΑΧΟΣ).

ii.

Θμι-εντατικόσ τφποσ

Σ θμι-εντατικόσ τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ λαμβάνει χϊρα ςτισ περιοχζσ όπου
αναπτφςςεται και ο εκτατικόσ με τθ διαωορά ότι γίνεται ςυμπλθρωματικά προςκικθ
τροωισ. Θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κατά τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα είναι μεγαλφτερθ,
κακιςτϊντασ το ςυγκεκριμζνο τφπο καλλιζργειασ περιςςότερο παραγωγικό ζναντι του
εκτατικοφ.
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Ππορεί να υπάρχει διαχωριςμόσ των ατόμων ανάλογα με τον αναπτυξιακό τουσ ςτάδιο.

iii.

Εντατικόσ τφποσ

Σ εντατικόσ τφποσ εκτροωισ (Εικ. 4.2.) ςυνίςταται ςτθν καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν
από το ςτάδιο του αβγοφ, τθσ ιχκυονφμωθσ ι του ιχκυδίου μζχρι το εμπορεφςιμο μζγεκοσ.
Χτθ διαδικαςία αυτι απαιτείται εξ ολοκλιρου θ ωροντίδα του ανκρϊπου όςον αωορά ςτθν
τροωι, ςτισ αςκζνειεσ, ςτθν ανανζωςθ του νεροφ και ςτον ζλεγχο τθσ ποιότθτάσ του. Σ
εντατικόσ τφποσ καλλιζργειασ εωαρμόηεται ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ- ςτθ ξθρά, ςε
κλωβοφσ ι ςε άλλεσ καταςκευζσ ςε κάλαςςεσ και λίμνεσ.
Σ εντατικόσ τφποσ εκτροωισ χαρακτθρίηεται από λίγα ι ζνα καλλιεργοφμενο είδοσ
(μονοκαλλιζργεια), υψθλι ιχκυοπυκνότθτα (>15kg/m3), υποχρεωτικι χοριγθςθ τροωισ,
πλιρθ και ελεγχόμενθ υποδομι (λεκάνεσ εκτροωισ, δεξαμενζσ εκκολαπτθρίου, τμιματα
υποςτιριξθσ τθσ παραγωγισ).

Πλωτήρες

Αρμαθοί μσδιών

Εικόνα 4.2. Εντατικι καλλιζργεια ψαριϊν ςε κλωβοφσ και οςτρακοειδϊν τφπου Long –line
(Ρθγι: ΝΕΑΧΟΣ).

iv.

Ωπερ-εντατικόσ τφποσ

Σ υπζρ-εντατικόσ τφποσ καλλιζργειασ (Εικ. 4.3) αποτελεί εξζλιξθ του εντατικοφ και
προζκυψε από τισ ςυνεχόμενεσ ανάγκεσ για αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ. Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου τφπου καλλιζργειασ
είναι α. θ επιτάχυνςθ του κφκλου αναπαραγωγισ κυρίωσ μζςω ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ
και β. θ εκτροωι μεγάλθσ πυκνότθτασ ατόμων ανά μονάδα όγκου νεροφ. Υρόκειται
ςυνικωσ για υδατοκαλλιζργειεσ με κλειςτά κυκλϊματα νεροφ, με εγκαταςτάςεισ
προθγμζνθσ τεχνολογίασ, ςφγχρονεσ μεκόδουσ καλλιζργειασ, αυτόματο ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και ποςότθτασ του νεροφ, κατάλλθλθ κερμοκραςία (ανάλογα με το
καλλιεργοφμενο είδοσ), ςυνεχι ανανζωςθ του νεροφ, τυποποίθςθ του προϊόντοσ,
διερεφνθςθ αγοράσ για τθ διάκεςθ τθσ παραγωγισ και τθν προμικεια υψθλισ ποιότθτασ
τροωισ.
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Εικόνα 4.3. Ωπερ-εντατικοφ τφπου Ωδατοκαλλιζργεια με κλειςτό κφκλωμα νεροφ. (Ρθγι:
www.google.com).

4.2. ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΨΪΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΨΕΔΙΟΤ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Σ Ρ. 2742/99 περί «έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ και άλλεσ
διατάξεισ» περιλαμβάνει ςτο άρκρο 7 τθ κζςπιςθ των «Ειδικϊν Υλαιςίων έωροταξικοφ
Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ», τα οποία εξειδικεφουν και ςυμπλθρϊνουν τισ
κατευκφνςεισ του «Γενικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ»
για τθν ανάπτυξθ και οργάνωςθ του εκνικοφ χϊρου.
Ψο «Γενικό Υλαίςιο έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ» υπ’ αρικμ.
6876/4871/2008, εξειδικεφει τισ κατευκφνςεισ ανά τομζα για τθ ςφνταξθ «ειδικϊν πλαιςίων
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ». Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, επιχειρείται θ ςφνταξθ του
«Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειωόρου Ανάπτυξθ».
Χτουσ ςτόχουσ του Γ.Υ.έ.Χ.Α.Α. περιλαμβάνονται:
-

θ ενίςχυςθ του ρόλου τθσ έϊρασ, ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό, μεςογειακό και
βαλκανικό επίπεδο,

-

θ ενίςχυςθ τθσ περιωερειακισ ανάπτυξθσ και τθσ χωρικισ ςυνοχισ,

-

θ διαωφλαξθ – προςταςία του περιβάλλοντοσ και κατά περίπτωςθ θ αποκατάςταςθ
και θ ανάδειξθ των ευαίςκθτων ςτοιχείων τθσ ωφςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
και του τοπίου,

-

θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ,

-

θ παροχι ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου κατευκφνςεων για τα υποκείμενα επίπεδα
ςχεδιαςμοφ.

Λδιαίτερθσ χριςθσ είναι το άρκρο 9 «έωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ του ορεινοφ,
παράκτιου, νθςιϊτικου και αγροτικοφ χϊρου1, κακϊσ και των παραμεκόριων περιοχϊν».

1

Θ υποςθμείωςθ δικι μασ
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Δίνονται γενικζσ κατευκφνςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ με βιϊςιμο τρόπο και τθσ
ςφνδεςισ τθσ με βαςικά αςτικά κζντρα για τθν εξαςωάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ
ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και τθ διαωφλαξθ τθσ πλοφςιασ βιοποικιλότθτασ και των τοπίων, με
μζτρο τθ δυναμικι αναπαραγωγισ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ενςωματϊνοντασ ςτθ
διαδικαςία τθ ωζρουςα ικανότθτα των οικοςυςτθμάτων.
Ξατά τθν εξειδίκευςθ των κατευκφνςεων, χριηουν ιδιαίτερθσ αναωοράσ:
-

για τον ορεινό χϊρο (όπου αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ εκτροωισ υδρόβιων
οργανιςμϊν –ειδϊν ιχκφων- των εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων) ςτιριξθ των
δραςτθριοτιτων τθσ τοπικισ ενδοχϊρασ και ανάδειξθ πλεονεκτθμάτων κάκε
παραγωγικοφ πόρου,

-

για το παράκτιο χϊρο (όπου αναπτφςςονται εκτατικζσ και θμιεκτατικζσ
ιχκυοκαλλιζργειεσ ευρφαλων ειδϊν ιχκφων και εντατικζσ καλλιζργειεσ ιχκφων και
οςτρακοειδϊν) και το νθςιϊτικο χϊρο (όπου αναπτφςςονται εντατικζσ καλλιζργειεσ
ειδϊν ιχκφων), επιςθμαίνεται θ ςφγκρουςθ χριςεων ωσ αποτζλεςμα μερικισ ι
ςυνολικισ αςυμβατότθτασ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ με τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ
και θ ανάγκθ ολοκλθρωμζνου – ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ, ςτα
πλαίςια διαχείριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ και των καλάςςιων περιοχϊν.

Διατυπϊνονται κατευκφνςεισ πολιτικϊν και μζτρων –μεταξφ των οποίων για τισ περιοχζσ
προτεραιότθτασ ωυςικοφ πλοφτου και τθ διαχείριςι τουσ (προςταςία και αναβάκμιςθ του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ).
Θ ςφνταξθ «Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τισ
Ωδατοκαλλιζργειεσ» (Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.), επιχειρείται για πρϊτθ ωορά, με δεδομζνα ζωσ
ςιμερα τθν πολιτικι των ςθμειακϊν χωροκετιςεων και τθν ςε υςτζρθςθ κεςμοκζτθςθ
διατάξεων επιμζρουσ ςτοιχείων χωροταξικισ οργάνωςθσ.
Για τθ ςφνταξθ του «Εκνικοφ Υροτφπου έωροταξικισ Σργάνωςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν»
γίνεται χριςθ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου.
Ψο προτεινόμενο «Ειδικό Υλαίςιο έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τισ
Ωδατοκαλλιζργειεσ» (Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω), αξιολογϊντασ τθν πορεία τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ κατά
τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, λαμβάνει υπόψθ:
-

τθ ςθμαντικότθτα του κλάδου για τθν εκνικι οικονομία,

-

τθν ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου και ςτιριξθσ τθσ
δραςτθριότθτασ με βιϊςιμο τρόπο,

-

τθν ανάγκθ χωροταξικισ ζνταξθσ τθσ δραςτθριότθτασ, είτε ωσ κυρίαρχθσ χριςθσ ςε
επιλεγμζνεσ περιοχζσ, είτε ωσ ςυμπλθρωματικισ χριςθσ ςτα πλαίςια τθσ
προϊκθςθσ τθσ πολυδραςτθριότθτασ ςτο χϊρο τθσ υπαίκρου και όχι μόνο,

-

τισ προβλζψεισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ 2007-2013,

-

τθν ανάγκθ προςαρμογισ του ςχεδιαςμοφ ςτισ νζεσ προκλιςεισ των αγορϊν των
αλιευτικϊν προϊόντων, ςτθν Κ.Αλ.Ρ. τθσ Ε.Ε. και άλλεσ πολιτικζσ,

-

τθν ανάγκθ εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των υδατοκαλλιεργθτικϊν
μονάδων ςτισ περιοχζσ υποδοχισ τουσ.

Χτόχοι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αποτελοφν:
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-

Υροϊκθςθ ενόσ χωρικοφ προτφπου ανάπτυξθσ που κα διαςωαλίηει τθν ενίςχυςθ
του τομζα και τθν αξιοποίθςθ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ των Ελλθνικϊν
καλαςςϊν και των άλλων ευνοϊκϊν χαρακτθριςτικϊν του Ελλαδικοφ χϊρου,
δθμιουργϊντασ πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα ςε τοπικό, περιωερειακό και
εκνικό επίπεδο.

-

Υροϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνιςτϊςασ ςτθ χωρικι
διάρκρωςθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ με τθν εωαρμογι τεχνικϊν
και μεκόδων πιο ωιλικϊν προσ το περιβάλλον και τθ χριςθ Α.Υ.Ε. και ςφμωωνα με
τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Γενικοφ Υλαιςίου για ορκολογικι διαχείριςθ του
χϊρου, προςταςία των ευαίςκθτων ωυςικϊν πόρων και του τοπίου και περιοριςμό
των παραγόντων υποβάκμιςθσ του χϊρου.

-

Εξαςωάλιςθ αναγκαίου χϊρου για τθν ανάπτυξθ του τομζα και τθν κάλυψθ των
αναγκϊν που προκφπτουν για τθν ανάπτυξθ νζων μονάδων, για επεκτάςεισ ι
μετεγκαταςτάςεισ και μεταςχθματιςμοφσ υωιςτάμενων μονάδων.

-

Διαςωάλιςθ των χωρικϊν προχποκζςεων για τθν αφξθςθ τθσ εκνικισ παραγωγισ
προϊόντων Ωδατοκαλλιζργειασ, τθ διεφρυνςθ των εκτρεωόμενων ειδϊν και τθν
υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ προϊόντων Ωδατοκαλλιζργειασ τα οποία είναι αςωαλι
και υψθλισ ποιότθτασ, με υποςτιριξθ τθσ ςτροωισ προσ τθ βιολογικι
Ωδατοκαλλιζργεια.

-

Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν με ενίςχυςθ τθσ
οργανωμζνθσ λειτουργίασ των μονάδων ζναντι τθσ ςθμειακισ χωροκζτθςθσ και
κζςπιςθ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν χωροκζτθςθσ των μεμονωμζνων μονάδων.

-

Φφκμιςθ των ςχζςεων τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ με κλάδουσ ι
δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ υπάρχει δυνθτικά ςφγκρουςθ ι ανταγωνιςμόσ, με
επιδίωξθ τθν επίτευξθ ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ τουσ, ζτςι ϊςτε να
προωκείται θ ανάπτυξθ περιοχϊν απομακρυςμζνων ι / και μειονεκτικϊν, μζςω τθσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων απαςχόλθςθσ, τθσ πολυδραςτθριότθτασ, τθσ προαγωγισ
και βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και τθσ ιςότθτασ των δφο ωφλων.

-

Χυνδυαςμζνθ ανάπτυξθ Ωδατοκαλλιεργειϊν και τουριςμοφ, κυρίωσ ςτα εςωτερικά
φδατα (Οιμνοκάλαςςεσ – Οίμνεσ – Υοτάμια) λόγω τθσ ωφςθσ των
υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα φδατα αυτά ςτα πλαίςια προϊκθςθσ
τθσ πολυδραςτθριότθτασ και των ενεργειϊν για τθ χωρικι διάρκρωςθ, εξειδίκευςθ
και εξαςωάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των τομζων παραγωγισ.

-

Χτιριξθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων του τομζα δθμιουργϊντασ
ςτακερό αναπτυξιακό πλαίςιο και ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ λειτουργίασ με
καλφτερο ςυντονιςμό των πολιτικϊν που ζχουν χωρικι διάςταςθ και αωοροφν τθν
υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα.

-

Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ του τομζα με τθ δθμιουργία των κατάλλθλων
προχποκζςεων και κυρίωσ τθσ εξαςωάλιςθσ του αναγκαίου χϊρου για ανάπτυξθ
νζων μονάδων κακϊσ και τθν επζκταςθ ι / και μετεγκατάςταςθ υωιςτάμενων.

-

Εξειδίκευςθ και αναπροςαρμογι των ςτόχων, κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων
τθσ αναπτυξιακισ νομοκεςίασ, όςον αωορά τθ χωροταξικι διάρκρωςθ και
ανάπτυξθ των Ωδατοκαλλιεργειϊν.
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-

Απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ των υποδοχζων και
μονάδων υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, με γνϊμονα τθν διαςωάλιςθ τθσ
ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ.

-

Υροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ και ευηωίασ των ηϊων ςτον τομζα
τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Υροςαρμογι τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ του τομζα ςτισ νζεσ προκλιςεισ των αγορϊν
των αλιευτικϊν προϊόντων, ςτθν Ξοινι Αλιευτικι Υολιτικι τθσ Ε.Ε. και άλλεσ
ςυναωείσ πολιτικζσ.

Ψο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αωορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ τεςςάρων επιμζρουσ κλάδων τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ:
-

τθν Ωδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν (πλθν τθσ Σςτρακοκαλλιζργειασ), με τουσ
υποκλάδουσ τθσ:
o

καλάςςιασ ιχκυοκαλλιζργειασ, θ οποία αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο,
τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα,

o

τθσ καλλιζργειασ άλλων υδρόβιων καλάςςιων οργανιςμϊν (μαλάκια, ωφκθ,
εχινόδερμα, κ.α.).

-

Ψθν Σςτρακοκαλλιζργεια, εντατικισ και εκτατικισ μορωισ.

-

Ψθν Ωδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων, κυρίωσ εντατικισ μορωισ και
αναωζρεται ςτθν εκτροωι ιχκφων, καραβίδων, βατράχων, υδρόβιων ωυτϊν, κ.λ.π.

-

Ψθν Ξαλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα
(λιμνοκάλαςςεσ και λοιποφσ υδάτινουσ ςχθματιςμοφσ).

Πε βάςθ τισ διαωορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ κάκε δραςτθριότθτασ, το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
εξετάηει το πλαίςιο χωροκζτθςθσ ςε δφο επίπεδα:
-

τθ χωροκζτθςθ και χωροταξικι οργάνωςθ των μονάδων ςτο καλάςςιο χϊρο,

-

τθ χωροκζτθςθ και χωροταξικι οργάνωςθ των κφριων παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων, των ςυνοδϊν και υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο χερςαίο
χϊρο.

4.2.1. Σχόλια για τισ κατευκφνςεισ του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
Θ κζςπιςθ και κυρίωσ θ εωαρμογι Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., αωορά ςτθ διαχείριςθ τθσ οικονομίασ του
χϊρου, ςε ςχζςθ με τισ επιχειροφμενεσ χριςεισ και τα κριτιρια κόςτουσ – ωωζλειασ από
αυτζσ τισ χριςεισ.
Επομζνωσ το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ πρζπει να απαντά:
-

ςτθν τακτοποίθςθ, εξορκολογιςμό και ορκι διαχείριςθ τθσ χωροταξικισ οργάνωςθσ
τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ,

-

ςτθν επιλογι πολιτικϊν ςυμβατότθτασ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, με τισ άλλεσ
επιχειροφμενεσ οριηόντιεσ χριςεισ,

-

ςτθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ψομζα,
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-

ςτθν εωαρμογι
περιβάλλοντοσ,

μζτρων

και

εργαλείων,

ορκολογικισ

διαχείριςθσ

του

-

ςτθ διατφπωςθ κατευκφνςεων και προτάςεων, οι οποίεσ αποτελεςματικά κα
εντάςςουν τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ, ςε ζνα μελλοντικό καλάςςιο χωροταξικό
ςχεδιαςμό.

4.2.2. Χωροταξικι οργάνωςθ Υδατοκαλλιζργειασ
Θ Ωδατοκαλλιζργεια μετρά ιδθ περιςςότερα από τριάντα πζντε χρόνια, αρχικά με τθν
εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια ειδϊν ιχκφων εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων, ςτθ ςυνζχεια
με τθ καλάςςια οςτρακοκαλλιζργεια και τα τελευταία είκοςι πζντε χρόνια με τθ ραγδαία
αφξθςθ και δυναμικι τθσ καλάςςιασ ιχκυοκαλλιζργειασ.
Σ Ψομζασ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθ έϊρα –με αιχμι τθ καλάςςια ιχκυοκαλλιζργειααωορά ςτο δεφτερο εξαγωγικό προϊόν μετά το ελαιόλαδο, επιβεβαιϊνοντασ τθν
εξωςτρζωειά του και τθ ςυμβολι του ςτο παραγόμενο εκνικό προϊόν και ειςόδθμα.
ίςτόςο, θ αντιμετϊπιςι του Ψομζα ςε κζματα οργάνωςθσ και διαχείριςθσ του χϊρου από
τθν Υολιτεία, όχι μόνο δεν διευκόλυνε τθ δραςτθριότθτα, αλλά αντικζτωσ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ ζκετε μεγάλα και άλλεσ ωορζσ ανυπζρβλθτα εμπόδια ςτθ λειτουργία του.
Δεδομζνθσ τθσ –ζωσ ςιμερα πρακτικισ- ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν μονάδων, ςτθν
παράκτια ηϊνθ, προζκυπταν και προκφπτουν κακθμερινά ςυγκροφςεισ χριςεων, ωσ
αποτζλεςμα του ελλείμματοσ χωροταξικισ πολιτικισ.
Υροζκυπτε λοιπόν, ο ςκεπτικιςμόσ των τοπικϊν κοινωνιϊν απζναντι ςτθν
Ωδατοκαλλιζργεια, άλλοτε με τθν κυριαρχία τοπικϊν οικονομικϊν ςυμωερόντων, άλλοτε
από τθν ελλιπι πλθροωόρθςθ και τθν παραπλθροωόρθςθ για τα χαρακτθριςτικά και τισ
μεκόδουσ που ακολουκεί θ Ωδατοκαλλιζργεια και άλλοτε κακαρά ιδιοτζλειασ.
ίσ αποτζλεςμα των παραπάνω, αρκετζσ ωορζσ αναδείχκθκε το ςτοιχείο μίασ έϊρασ με το
πολφ μεγάλο μικοσ των ακτογραμμϊν τθσ (<16.000 km) να μθ διευκολφνει τθ λειτουργία
και ανάπτυξθ του τομζα των Ωδατοκαλλιεργειϊν, ο οποίοσ ςυνεχίηει να είναι από τουσ
πλζον βιϊςιμουσ και με εξαγωγικό προςανατολιςμό παραγωγικοφσ τομείσ τθσ έϊρασ.
Θ ζωσ ςιμερα χωροκζτθςθ μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν, αωοροφςε ςθμειακζσ
χωροκετιςεισ οι οποίεσ ζβριςκαν –όχι πάντα- εωαρμογι μζςω ενόσ μείγματοσ κεςμικϊν
διατάξεων, θ οποία από τθν ιςχφ του αρκ. 10 του Ρ. 2742/99 περί «έωροταξικοφ
Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», τζκθκε ςε άτυπθ αναςτολι.
ίςτόςο, θ μθ εωαρμογι –από τθν θμερομθνία ιςχφοσ του Ρ. 2742/99- των διατάξεων για
τον κακοριςμό των Υ.Σ.Α.Ω., ενίςχυςε τισ πιζςεισ προσ τον Ψομζα των Ωδατοκαλλιεργειϊν,
διευρφνοντασ τισ επιςωάλειεσ ςτθ δράςθ των παραγωγικϊν μονάδων.
Θ κινθτικότθτα του τελευταίου διαςτιματοσ από τθν Υολιτεία, τόςο για τθν υλοποίθςθ των
ενεργειϊν κακοριςμοφ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Κεςςαλονίκθσ, όςο και τθσ
παράταςθσ χρόνου μιςκϊςεων μονάδων, ςφμωωνα με το άρκρο 12 (παρ. 21) του Ρ.
3851/2010, που τροποποιεί το Ρ. 3010/2002, ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι δθμιουργίασ
του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., επιβεβαιϊνουν τθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ του ρόλου τθσ Ελλθνικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ.
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Θ δθμιουργία και εωαρμογι Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αποτελεί το κρίςιμο εργαλείο για τθν ευρφτερθ
ανάπτυξθ του Ψομζα ςτα πλαίςια του Γενικοφ Υλαιςίου και των Υεριωερειακϊν Υλαιςίων
έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ.

4.2.3. Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του Τομζα
Σ Ψομζασ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ αποτελεί ζναν από τουσ πιο ανταγωνιςτικοφσ
παραγωγικοφσ τομείσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ε.Ε.
Επομζνωσ το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. πρζπει να εξαςωαλίηει τισ χωρικζσ προχποκζςεισ ϊςτε να
ικανοποιθκοφν οι κλαδικοί ςτόχοι:
-

διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του Ψομζα, ςτο διεκνζσ περιβάλλον,

-

διεκδίκθςθ νζων μεριδίων αγορϊν, με τθν παραγωγι βελτιωμζνων προϊόντων
μεκόδων (π.χ. βιολογικι Ωδατοκαλλιζργεια) και προϊόντων νζων ειδϊν με υψθλι
εμπορικι αξία,

-

ελκυςτικότθτα του Ψομζα, για τθν προςζλκυςθ και ανάπτυξθ επενδφςεων ςε
λιγότερο αναπτυγμζνεσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ,

-

ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ.

4.2.4. Διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων
Θ Ωδατοκαλλιζργεια αςκείται ςε ζνα ευαίςκθτο περιβάλλον (κάλαςςα, παράκτια
υγροτοπικά ςυςτιματα, εςωτερικά επιωανειακά φδατα) και οωείλει να εωαρμόηει
κατάλλθλεσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ.
Θ εωαρμογι του Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου, ςυνεχϊσ αναβακμίηει τα
μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τα μζτρα υγιεινισ, κατά τθ διαδικαςία
παραγωγισ, ςυςκευαςίασ και διανομισ των προϊόντων τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ. ίςτόςο, οι
ςυνεχείσ επιωυλάξεισ που εκωράηονται από οριςμζνεσ ομάδεσ πολιτϊν για τισ επιπτϊςεισ
τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο ωυςικό περιβάλλον και τθσ υγιεινισ των προϊόντων τθσ, κζτει
επιμζρουσ ηθτιματα ςτθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ.
Σι κατά διαςτιματα επιβεβαιϊςεισ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα2, για τθν πλζον ιπια
όχλθςθ ςτο περιβάλλον από τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ, κα πρζπει να ςυνοδευκεί από εργαλεία
περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με το ιςχφον κεςμικό
πλαίςιο. Ζνα πολυεπίπεδο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κα ςτοχεφει από τθ
μια ςτθν προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ (πρόλθψθ, πρόβλεψθ, αντιμετϊπιςθ) και
από τθν άλλθ ςτθν ικανοποιθτικι παραγωγι των υδατοκαλλιεργθτικϊν μονάδων (επίτευξθ
ιςορροπίασ αξιοποίθςθσ ωυςικϊν πόρων και παραγωγικισ δραςτθριότθτασ).
Θ ερμθνεία ενόσ ωαινομζνου και θ λιψθ οποιουδιποτε διαχειριςτικοφ μζτρου
προχποκζτει τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ μετριςεων, οι οποίεσ κα
αλλθλοςυμπλθρϊνονται, κα αξιολογοφνται από ζναν κοινό ωορζα και κα ςτοχεφουν ςτθν
κατανόθςθ των μθχανιςμϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο οικοςφςτθμα.

2

Βλζπε Κεφ. 7.
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4.2.5. Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν
Ψο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. προςδιορίηει και κατθγοριοποιεί περιοχζσ κατάλλθλεσ για ανάπτυξθ
Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.), με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ και το βακμό ανάπτυξθσ τθσ
Ωδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ.
Σι Υ.Α.Ω. που παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ και ςτο χάρτθ, που ςυνοδεφουν το ςχζδιο τθσ
ΞΩΑ για το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. ζχουν επιλεγεί μετά από αξιολόγθςθ χωροταξικϊν,
περιβαλλοντικϊν και αναπτυξιακϊν παραμζτρων που ζχουν προκφψει από:
I. το Χτρατθγικό Υλαίςιο Ξατευκφνςεων για τθν Ανάπτυξθ των καλάςςιων
Ωδατοκαλλιεργειϊν ςτθν Ελλάδα που εκπονικθκε τον Δεκζμβριο του 2000 για
λογαριαςμό τθσ Δ/νςθσ έωροταξίασ του ΩΥΕέίΔΕ.
II. Ψισ μελζτεσ Υ.Σ.Α.Ω. που ζχουν εκπονθκεί ςτο πλαίςιο του Ε.Υ.ΑΟ. 2000-2006.
III. Ψισ ϊριμεσ και εγκεκριμζνεσ μελζτεσ των προτεινόμενων Υ.Σ.Α.Ω. Κεςςαλονίκθσ,
Υιερίασ και Θμακίασ.
IV. Ψθν πλοφςια εμπειρικι γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ των ιδθ λειτουργουςϊν και βιϊςιμων
μονάδων, μζςω τθσ οποίασ επιβεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ
δραςτθριότθτασ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν.
V. Ψθ χρθςιμοποίθςθ/αξιολόγθςθ των παρακάτω κριτθρίων:
α. έαρακτθριςτικά περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα:
- Γεωμορωολογία τθσ περιοχισ
- άυςικο-χθμικά και βιολογικά χαρακτθριςτικά των υδάτων
- Φυκμόσ ανανζωςθσ των καλάςςιων μαηϊν (ρεφματα)
- Ξυματικό κλίμα
- Σικολογικι ποιότθτα υδάτων
- Ξακεςτϊσ προςταςίασ
β. έαρακτθριςτικά χωροταξικοφ χαρακτιρα:
- παρουςία ανταγωνιςτικϊν με τισ υδατοκαλλιζργειεσ χριςεων
- παρουςία αςφμβατων χριςεων
- περιοχζσ ειδικοφ αρχαιολογικοφ ενδιαωζροντοσ
- φπαρξθ οικιςμϊν
- προςβαςιμότθτα ςτα εκνικά αςτικά κζντρα (πόλοι κατανάλωςθσ – εμπορικοί
λιμζνεσ)
- προςβαςιμότθτα ςε χερςαίεσ εκτάςεισ
γ. έαρακτθριςτικά αναπτυξιακοφ χαρακτιρα (οικονομικοκοινωνικά)
- Απαςχόλθςθ ςτθν Αλιεία και Ωδατοκαλλιζργεια
- Ανεργία – Διακεςιμότθτα εργατικοφ και ειδικοφ / Ψεχνικοφ ανκρϊπινου
δυναμικοφ
- Ειδικζσ ςυμπλθρωματικζσ / υποςτθρικτικζσ υποδομζσ
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- Δυνατότθτα ανάπτυξθσ ςυμπλθρωματικϊν και ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων
- Δυνατότθτεσ Δθμόςιασ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ
Πε βάςθ τα παραπάνω, κακορίηονται οι Υεριοχζσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.)
του Ελλθνικοφ καλάςςιου χϊρου, οι οποίεσ μετά από αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν
τουσ και με κριτιριο και τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ από τθν άποψθ φπαρξθσ μονάδων
υδατοκαλλιζργειασ (ςυγκζντρωςθ μονάδων), κατατάςςονται ςτισ επόμενεσ πζντε (5)
κατθγορίεσ:
α) Περιοχζσ ιδιαίτερα αναπτυγμζνεσ που χριηουν παρεμβάςεων βελτίωςθσ,
εκςυγχρονιςμοφ των υποδομών, προςταςίασ και αναβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ.
Υρόκειται για περιοχζσ ςτισ οποίεσ υπάρχει ιδθ ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ
δραςτθριότθτασ με ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ μονάδων. έαρακτθρίηονται από τθν άριςτθ
ζωσ καλι κατάςταςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και ειδικότερα τθν ανανζωςθ των
καλάςςιων μαηϊν, τθν ικανοποιθτικι ςφνδεςι τουσ με αςτικά κζντρα ι άλλα κζντρα
κατανάλωςθσ των παραγόμενων προϊόντων, κακϊσ και από τισ κετικζσ ςυνκικεσ
ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτασ από άποψθ αςφμβατων και απαγορευτικϊν χριςεων, όπωσ
αυτζσ κακορίηονται ςτθν παροφςα.
Χτισ περιοχζσ αυτζσ επιτρζπεται ο εκςυγχρονιςμόσ των υωιςτάμενων μονάδων και
προωκείται κατά προτεραιότθτα θ ίδρυςθ Υ.Σ.Α.Ω.. Θ δυνατότθτα προςκικθσ νζων
μονάδων και ο εκςυγχρονιςμόσ των υωιςτάμενων, κα μπορεί να πραγματοποιείται κατά τθ
διαδικαςία ζγκριςθσ Υ.Σ.Α.Ω., είτε εγκατάςταςθσ ςε Υ.Α.Χ.Π., μετά από ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ των νερϊν και των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ςωρευτικϊν δράςεων ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και
τουσ περιοριςμοφσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
β) Περιοχζσ με ςθμαντικά περικώρια περαιτζρω ανάπτυξθσ των καλάςςιων
Τδατοκαλλιεργειών.
Υρόκειται για περιοχζσ ςτισ οποίεσ, είτε υπάρχει ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ
δραςτθριότθτασ, με ςχετικά όμωσ περιοριςμζνθ ςυγκζντρωςθ μονάδων –αναλογικά με τα
χαρακτθριςτικά τουσ-, είτε υπάρχει αποςπαςματικι ανάπτυξθ, με ςυνζπεια να ζχουν
ςθμαντικά περικϊρια περαιτζρω ανάπτυξθσ.
Χτισ περιοχζσ αυτζσ επιτρζπεται ο εκςυγχρονιςμόσ των υωιςτάμενων μονάδων και
προωκείται κατά προτεραιότθτα θ ίδρυςθ Υ.Σ.Α.Ω.. Θ δυνατότθτα προςκικθσ νζων
μονάδων και ο εκςυγχρονιςμόσ των υωιςτάμενων, κα μπορεί να πραγματοποιείται κατά τθ
διαδικαςία ζγκριςθσ Υ.Σ.Α.Ω., είτε εγκατάςταςθσ ςε Υ.Α.Χ.Π., μετά από ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ των νερϊν και των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ςωρευτικϊν δράςεων ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και
τουσ περιοριςμοφσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω..
γ) Δυςπρόςιτεσ περιοχζσ με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων
Τδατοκαλλιεργειών.
Υεριοχζσ με γενικά πλεονεκτιματα για τθν εγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, οι
οποίεσ παραμζνουν αναξιοποίθτεσ. Ειδικότερα, αωορά ςε περιοχζσ που τα κοινωνικοοικονομικά οωζλθ από τθν οργανωμζνθ ανάπτυξθ υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων,
ελλείψει εναλλακτικϊν δυνατοτιτων ανάπτυξθσ και ςτιριξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν,
εκτιμϊνται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά.
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δ) Περιοχζσ με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ωσ προσ το φυςικό περιβάλλον ςτισ οποίεσ
απαιτείται προςαρμογι των όρων εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των μονάδων
Τδατοκαλλιζργειασ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του χώρου και του περιβάλλοντοσ.
Υεριοχζσ κατάλλθλεσ για εγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, οι οποίεσ βρίςκονται
ςτο ςφνολο τουσ ςε ευρφτερεσ περιοχζσ ιδιαίτερθσ οικολογικισ ςθμαςίασ και ευαιςκθςίασ
(π.χ. περιοχζσ «προςταςίασ τθσ ωφςθσ» του Ρ. 1650/86, περιοχζσ: NATURA 2000, τοπία
άυςικοφ Ξάλλουσ και Καλάςςια Υάρκα) και ςτισ οποίεσ δεν αποκλείεται θ ίδρυςθ και
λειτουργία μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, με ειδικοφσ όρουσ και δεςμεφςεισ ωσ προσ τον
τρόπο διαχείριςθσ αυτϊν.
ε) Περιοχζσ ςθμειακών χωροκετιςεων
Υρόκειται για περιοχζσ με κατάλλθλα χαρακτθριςτικά, τα οποία ευνοοφν τθν ανάπτυξθ
Ωδατοκαλλιεργειϊν, αλλά με ιδιαιτερότθτεσ που δεν επιτρζπουν τθ δθμιουργία
ςυγκεντρϊςεων και οργανωμζνων ηωνϊν. Σι περιοχζσ αυτζσ κα επιλζγονται με
ςυγκεκριμζνα κριτιρια και είναι:
α) δυςπρόςιτεσ, παραμεκόριεσ, μικρζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ, όπου θ ανάπτυξθ
υδατοκαλλιεργειϊν κρίνεται ςκόπιμθ για γεωπολιτικοφσ και αναπτυξιακοφσ λόγουσ,
β) περιοχζσ με ςθμαντικι απουςία άλλων αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων ανταγωνιςτικϊν
του ίδιου χϊρου, για τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ,
γ) περιοχζσ με κατάλλθλα χαρακτθριςτικά, που γειτνιάηουν με περιοχζσ ηιτθςθσ (αςτικά
κζντρα, τουριςτικζσ περιοχζσ κ.λ.π.), διακζτουν υποδομζσ εξυπθρζτθςθσ για τθν προϊκθςθ
των προϊόντων, αλλά, παράλλθλα, λόγω είτε τθσ γειτνίαςθσ με ανταγωνιςτικζσ χριςεισ, είτε
τθσ ευαιςκθςίασ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, κρίνεται προτιμότερθ θ διάςπαρτθ παρά θ
οργανωμζνθ χωροκζτθςθ.
Υρόκειται ειδικότερα για τισ περιοχζσ: Ακτζσ Βόρειασ Ξριτθσ, Ξυκλάδεσ, Δωδεκάνθςα,
Ρότια Υελοπόννθςοσ, ακτζσ Ρομοφ Αττικισ, νιςοσ Κάςοσ, βορειοανατολικζσ ακτζσ των
νιςων Ξζρκυρασ, Ξεωαλλθνίασ και Λκάκθσ.

Χτον πίνακα 4.1 παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι κατάλλθλεσ περιοχζσ για ανάπτυξθ
Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.), με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ και το βακμό ανάπτυξθσ τθσ
δραςτθριότθτασ.
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Πίνακασ 4.1. έαρακτθριςμόσ Υεριοχϊν Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.).
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΨΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

- καλι- άριςτθ κατάςταςθ καλαςςίου
περιβάλλοντοσ
Α. ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ
ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΨΕ

- ςφνδεςθ με αςτικά κζντρα & κζντρα
κατανάλωςθσ προϊόντων ενδιαωζροντοσ

- καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια
- καλάςςια οςτρακοκαλλιζργεια

- ςυνκικεσ ανάπτυξθσ, ςυμβατότθτα χριςεων

ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ

Δυνατότθτεσ δθμιουργίασ νζων
μονάδων, μετά από αξιολόγθςθ τθσ
ποιότθτασ των νερϊν και των
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν

- μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αρικμοφ μονάδων

Β. ΠΕΡΙΟΨΕ ΜΕ
ΘΜΑΝΣΙΚΑ
ΠΕΡΙΘΪΡΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΪ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Γ. ΔΤΠΡΟΙΣΕ
ΠΕΡΙΟΨΕ ΜΕ
ΘΜΑΝΣΙΚΕ
ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΥΡΕΚΑ

- καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια

μικρι ςυγκζντρωςθ μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ &
αντίςτοιχθ οςτρακοκαλλιζργειασ

- καλάςςια οςτρακοκαλλιζργεια

- δυνατότθτεσ μεγαλφτερου
αρικμοφ ανάπτυξθσ μονάδων,
μετά από αξιολόγθςθ τθσ
ποιότθτασ των νερϊν και των
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν
- δυνατότθτεσ αφξθςθσ τθσ
παραγωγισ

- περιοχζσ με πλεονεκτιματα για εγκατάςταςθ
μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, αναξιοποίθτεσ
- περιοχζσ με περιοριςμζνεσ εναλλακτικζσ
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ –πζραν τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ- και ενδεχομζνωσ και
παράγοντεσ γεωπολιτικισ ςθμαςίασ και
ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ ςε απομακρυςμζνεσ
παραμεκόριεσ ι νθςιϊτικεσ περιοχζσ

Καλάςςια Ωδατοκαλλιζργεια
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ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

Δ. ΠΕΡΙΟΨΕ ΜΕ
ΙΔΙΑΙΣΕΡΘ ΕΤΑΙΘΘΙΑ
Ϊ ΠΡΟ ΣΟ ΧΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ε. ΠΕΡΙΟΨΕ
ΜΕΜΟΝΪΜΕΝΪΝ
ΜΟΝΑΔΪΝ

ΥΡΕΚΑ

ΨΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
- περιοχζσ ενταγμζνεσ ςε ειδικά κακεςτϊτα
προςταςίασ τθσ ωφςθσ
- περιοχζσ με χαμθλι ςυγκζντρωςθ ι απουςία
μονάδων εντατικισ εκτροωισ, είτε παρουςία
μονάδων θμιεντατικισ ι εκτατικισ εκτροωισ

ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

καλάςςια Ωδατοκαλλιζργεια
υωάλμυρων οικοςυςτθμάτων
(ιχκυοκαλλιζργεια,
οςτρακοκαλλιζργεια)

- περιοχζσ με περιοριςμοφσ ςτθ ςυγκζντρωςθ
μονάδων
- περιοχζσ με ικανότθτα απορρόωθςθσ τθσ
παραγωγισ (αςτικά κζντρα, τουριςτικζσ
περιοχζσ, κλπ)

Καλάςςια Ωδατοκαλλιζργεια
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ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ
- δυνατότθτεσ ίδρυςθσ νζων
μονάδων
- δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ με
ςυναωείσ οριηόντιεσ χριςεισ
(αγροτικόσ, αλιευτικόσ
τουριςμόσ, κ.α.)
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4.2.6. Σχόλια προςδιοριςμοφ περιοχϊν ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν
Θ ςκοπιμότθτα κεϊρθςθσ και προςζγγιςθσ χωροταξικισ οργάνωςθσ ςυνολικά τθσ Ελλθνικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ, είναι προωανισ και τεκμθριϊνεται ςε επόμενα ςτάδια τθσ Χ.Π.Υ.Ε.
ίςτόςο, ο προςδιοριςμόσ περιοχϊν κατάλλθλων για τθν ανάπτυξθ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.),
αωορά μόνο ςτθ καλάςςια Ωδατοκαλλιζργεια και ςτο καλάςςιο περιβάλλον, εωόςον:
1. τα υωάλμυρα οικοςυςτιματα ςτο χερςαίο χϊρο, είναι δεδομζνα ωσ προσ τθ κζςθ και
τα χαρακτθριςτικά τουσ και πεπεραςμζνα ωσ προσ τθν ζκταςθ τουσ.
2. Θ διατφπωςθ προτάςεων περιοχϊν κατάλλθλων για Ωδατοκαλλιζργειεσ ειδϊν γλυκζων
υδάτων, δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί προ τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ των
διαχειριςτικϊν ςχεδίων των λεκανϊν απορροισ.
3. Σι υδατοκαλλιζργειεσ γλυκζων υδάτων χωροκετοφνται μεμονωμζνα, εγγφσ υδάτινων
ςυςτθμάτων (λιμνϊν, ποταμϊν, πθγϊν), ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ γίνεται χριςθ
υπόγειων υδάτων από γεωτριςεισ.
4. Σι υδατοκαλλιζργειεσ κλειςτϊν κυκλωμάτων νεροφ εγκακίςτανται ςτο χερςαίο χϊρο
κατά προτίμθςθ ςε κακοριςμζνουσ υποδοχείσ από ςχζδια χριςεων γθσ.
Επίςθσ, ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κινιτρων ςτα οποία
κα ανταποκρίνεται το επιχειρθματικό ενδιαωζρον για τθν ανάπτυξθ Ωδατοκαλλιεργειϊν,
ιδιαιτζρωσ ςε ότι αωορά παραμεκόριεσ, απομονωμζνεσ και νθςιϊτικεσ περιοχζσ.
Ψα ηθτιματα των υποδομϊν δικτφων, τθσ διευκόλυνςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ, του
μεταωορικοφ ιςοδφναμου και τθσ απόςταςθσ από οικονομικά κζντρα διανομισ και προϊκθςθσ
προϊόντων για τισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, αποτελοφν κρίςιμθσ ςθμαςίασ παράγοντεσ για
ζνα βιϊςιμο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
Χε διαωορετικι περίπτωςθ, θ ανάπτυξθ του Ψομζα ςε παραμεκόριεσ και νθςιϊτικεσ περιοχζσ
δεν κα προκφψει, αντικζτωσ κα αυξθκοφν οι πιζςεισ για τθ ςυγκζντρωςθ μονάδων ςε ιδθ
αναπτυγμζνεσ περιοχζσ, εντόσ οργανωμζνων ηωνϊν ι ςε άτυπεσ ςυγκεντρϊςεισ.

4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΪΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΪΝ ΨΪΡΟΘΕΣΘΘ ΜΟΝΑΔΪΝ
ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ξατά τθν Σμάδα Εργαςίασ τθσ Χ.Π.Υ.Ε., πρζπει να διατυπωκεί ζνα ςαωζσ και κωδικοποιθμζνο
πλαίςιο κατθγοριοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων Ωδατοκαλλιεργειϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
κφρια και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε ομάδασ δραςτθριοτιτων.
Σι δραςτθριότθτεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν κατθγοριοποιοφνται ςε τζςςερισ (4) κατθγορίεσ και
ςυγκεκριμζνα:
-

ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν (πλθν τθσ Σςτρακοκαλλιζργειασ),

-

ςτθν Σςτρακοκαλλιζργεια,

-

ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων,

-

ςτθν καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα.

ΥΡΕΚΑ

41

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ

1θ Κατθγορία: Τδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν
Αωορά το πλζον δυναμικό τμιμα τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, με δφο κφριεσ υποκατθγορίεσ, αυτζσ
τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ και τθσ καλλιζργειασ άλλων υδρόβιων οργανιςμϊν. Χτθ ςυγκεκριμζνθ
κατθγορία εντάςςονται και οι υδατοκαλλιζργειεσ καλαςςινϊν ειδϊν που αναπτφςςονται ςε
χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ εντόσ χωμάτινων, τςιμεντζνιων ι/και πλαςτικϊν δεξαμενϊν, εντόσ ι
εκτόσ ςτεγαςμζνου χϊρου ι ςε κλειςτά κυκλϊματα νεροφ, με εντατικό, θμιεντατικό ι
υπερεντατικό ςφςτθμα εκτροωισ.

1θ υποκατθγορία: Καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια. Θ ιχκυοκαλλιζργεια (Εικ. 4.4) αναπτφςςεται
κυρίωσ ςτο καλάςςιο μζτωπο τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με κλωβοφσ επιωανείασ, ωσ εντατικισ
μορωισ Ωδατοκαλλιζργεια.

Εικόνα 4.4. Εντατικζσ μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειασ ςε κλωβοφσ ςτθ κάλαςςα (Ρθγι:
ΝΕΑΧΟΣ).

Θ ιχκυοκαλλιζργεια αναπτφςςεται ςε ιχκυοκλωβοφσ ςε ςυςτοιχίεσ που εγκακίςτανται ςτθ
καλάςςια περιοχι. Θ κάκε ςυςτοιχία, για λόγουσ καλφτερθσ πλευςτότθτασ, αλλά και μείωςθσ
των κινδφνων από τα ζντονα καιρικά ωαινόμενα, αποτελείται ςυνικωσ από κλωβοφσ ίδιου
μεγζκουσ. Ππορεί να είναι τετράγωνοι ι κυκλικοί, με βάκοσ διχτυοφ από 6 ζωσ 12 μζτρα
βάκοσ.
Χτισ ςφγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια περιλαμβάνεται και θ
ιχκυοκαλλιζργεια ανοικτισ κάλαςςασ, θ χριςθ βυκιηόμενων ιχκυοκλωβϊν, κ.α. Αν και ςτθ
χϊρα μασ οι παραγωγικοί ωορείσ Ωδατοκαλλιεργειϊν δεν ζχουν προχωριςει ςε αντίςτοιχεσ
εωαρμογζσ (ζςτω και ςε πιλοτικό επίπεδο), θ ςκοπιμότθτα και θ ανάγκθ ανάπτυξθσ νζων
μορωϊν, διαδικαςιϊν και ειδϊν εκτροωισ είναι προωανισ, για τουσ εξισ λόγουσ:
-

ΥΡΕΚΑ

θ Ελλθνικι Ωδατοκαλλιζργεια για να διατθριςει τον θγετικό τθσ ρόλο, κα πρζπει να
ςυμπεριλάβει δραςτθριότθτεσ ςυνεχοφσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, όχι μόνο ςτο επίπεδο
ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ τθσ κζςθσ αλλά και ςτθ διαμόρωωςθ καινοτόμου
τεχνογνωςίασ ωσ εκνικό ανταγωνιςτικό προϊόν.
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-

Θ αλλαγι του κλίματοσ επθρεάηει ςθμαντικά το ρυκμό ανάπτυξθσ/αφξθςθσ υδρόβιων
οργανιςμϊν που κινοφνται ι αναγκάηονται να βρίςκονται κοντά ςτθν επιωάνεια.

-

Θ επιλογι νζων ειδϊν βενκικϊν ιχκφων προσ εκτροωι ζχει καλφτερα αποτελζςματα με
τθ χριςθ βυκιηόμενων ιχκυοκλωβϊν και οι όποιεσ επιωυλάξεισ για τθν αξιοπιςτία τουσ,
πρζπει να αντιμετωπιςκοφν ςτο εωαρμοςμζνο πεδίο και μετά από ςχετικι αξιολόγθςθ.

-

Σι αςκοφμενεσ πιζςεισ –ωσ αποτζλεςμα των ςυγκροφςεων χριςεων (αιςκθτικι, οπτικι
όχλθςθ)- μποροφν να αντιμετωπιςκοφν κατά ζνα μζροσ και με τθν επιλογι
εγκατάςταςθσ μονάδων ςτθν ανοιχτι κάλαςςα ι με τθ χριςθ βυκιηόμενων
ιχκυοκλωβϊν ςτθν παράκτια ηϊνθ.

-

Θ εμωάνιςθ μαηικϊν κανάτων ψαριϊν ςε κλειςτά καλάςςια ςυςτιματα –και ςε
ιχκυοκαλλιζργειεσ- (Παλιακόσ κόλποσ, Αμβρακικόσ κόλποσ), κζτουν το ηιτθμα
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ευάλωτων ειδϊν ιχκφων εκτροωισ, ςε ςυνκικεσ πιζςεων.

-

Θ Λδιαίτερθ τάςθ που εκδθλϊνεται για τθν ανάπτυξθ τθσ βιολογικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ, με τθν ιςχφ των Ξανονιςμϊν 834/2007/ΕΞ, 889/2008/ΕΞ και τθσ
Ω.Α. 95767/2010. Ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτο διεκνζσ περιβάλλον και ςτθν Ελλάδα,
βιολογικζσ ιχκυοκαλλιζργειεσ –με κφρια τάςθ τθν εωαρμογι βιολογικϊν προτφπων -, οι
οποίεσ ζχουν λάβει πιςτοποίθςθ από εξειδικευμζνουσ ωορείσ

2θ υποκατθγορία: Ξαλλιζργεια άλλων υδρόβιων οργανιςμϊν. Χτο διεκνζσ περιβάλλον
εκτρζωονται και άλλοι υδρόβιοι οργανιςμοί (καρκινοειδι, εχινόδερμα, ωφκθ, κ.α.), οι οποίοι εν
δυνάμει μποροφν να διευρφνουν το παραγωγικό αντικείμενο τθσ Ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ.

2θ Κατθγορία: Οςτρακοκαλλιζργεια
Θ οςτρακοκαλλιζργεια αποτελεί το δεφτερο αξιολογικά ςε δυναμικότθτα κλάδο τθσ ελλθνικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ, θ οποία αωορά ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθ μυδοκαλλιζργεια (Mytilus
galloprovincialis) και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςει τθ ςτρειδοκαλλιζργεια του είδουσ Ostrea edulis.
Θ οςτρακοκαλλιζργεια εμωανίηεται ςτθ χϊρα μασ με τθ μορωι μόνο εντατικισ μορωισ με
χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα, όπωσ:
-

τθν καλφτερθ κατάςταςθ των ελλθνικϊν καλαςςϊν ζναντι άλλων ανταγωνιςτριϊν
χωρϊν (π.χ. Λςπανία, Λταλία),

-

το διαωορετικό χρόνο (ςε διάρκεια και ςε εποχι) επίτευξθσ του εμπορεφςιμου
μεγζκουσ απ’ άλλεσ χϊρεσ, παρζχοντασ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα,

-

τα περιβαλλοντικά επειςόδια (π.χ. εμωάνιςθ τοξικϊν ειδϊν μικροωυκϊν)
παρουςιάηουν μικρότερθ διάρκεια και ζνταςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ ανταγωνίςτριεσ
χϊρεσ,

και χαρακτθριςτικά μειονεκτιματα, όπωσ:
-

ΥΡΕΚΑ

τθν κυριαρχία καλλιζργειασ του μυδιοφ (μονοκαλλιζργεια), που δθμιουργεί
επιςωάλειεσ ςτον κλάδο ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία δθμιουργίασ προςτικζμενθσ
αξίασ,
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-

τθ μικρι παραγωγικι βάςθ (ςε κεωάλαια και επιχειρθματικότθτα) που αντιμετωπίηει
με δυςπιςτία και αναςωάλεια κάκε απόπειρα ειςαγωγισ νζων μορωϊν, μεκόδων και
ειδϊν εκτροωισ.

Υαρακάτω, παρουςιάηονται ενδεικτικά μοντζλα ανάπτυξθσ τφπων οςτρακοκαλλιζργειασ.



τφποσ long-line / Ενδεικτικό μοντζλο με τθ χριςθ «γραμμϊν» με ςκοινιά ι αρκρωτϊν
πλωτιρων (ςφμφωνα με τθ νομοκεςία)

 Πιςκωμζνθ ζκταςθ 15 ςτρεμμάτων, περιλαμβάνει ωωζλιμθ ζκταςθ καλλιζργειασ 10
ςτρζμματα. Ψα πζντε επιπλζον ςτρζμματα χρθςιμοποιοφνται για τθν πόντιςθ και ςτερζωςθ
ςτο βυκό των αγκυροβολίων.
 Αποτελείται από 11 μονζσ ςειρζσ εκτροωισ, παράλλθλα τοποκετθμζνεσ, μικουσ περίπου
100m. Ξάκε ςειρά απζχει από τθ διπλανι τθσ 10m.

Πλωτήρες

Αρμαθοί μσδιών

Εντατικι καλλιζργεια οςτρακοειδϊν τφπου Long -line

 Σι αρμακοί ςτισ ςειρζσ εκτροωισ αναρτϊνται ανά 0,5m.
 Ξάκε αρμακόσ ζχει μζγιςτο μικοσ 4m και καλφπτει το 1/3 του μζγιςτου βάκουσ τθσ
καλλιζργειασ.
 Ξάκε μζτρο αρμακοφ (ςτθ μζγιςτθ παραγωγι και ςτο εμπορεφςιμο μζγεκοσ των μυδιϊν)
ηυγίηει 15 κιλά, περίπου.
 Θ μζγιςτθ παραγωγι τθσ μονάδασ ανζρχεται ςτουσ 100 tn ανά ζτοσ.



κυκλικοφ τφπου πλωτι μονάδα - ενδεικτικό μοντζλο

 έρθςιμοποιοφνται ςε ιςοβακείσ μεγαλφτερεσ των 16m.
 Ξαλφπτουν ζκταςθ 2 ςτρεμμάτων.
 Θ κάκε μονάδα αποτελείται ςυνικωσ από 4 επάλλθλουσ κυκλικοφσ πλωτιρεσ οι οποίοι
ζχουν διάμετρο 50m (ο εςωτερικόσ) και 55m (ο εξωτερικόσ).
 Σι αρμακοί ςτουσ κυκλικοφσ πλωτιρεσ εκτροωισ αναρτϊνται ανά 0,5m.

ΥΡΕΚΑ
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 Ξάκε αρμακόσ καλφπτει το 1/3 του μζγιςτου βάκουσ τθσ καλλιζργειασ .
 Θ μζγιςτθ παραγωγι τθσ μονάδασ ανζρχεται ςτουσ 100 tn ανά ζτοσ.

Εντατικι καλλιζργεια οςτρακοειδϊν με κυκλικοφ τφπου μζκοδο



Παςςαλωτοφ τφπου μονάδα - ενδεικτικό μοντζλο (ςφμφωνα με τθ νομοκεςία)

 Πιςκωμζνθ ζκταςθ 1,5 ςτρεμμάτων.
 Θ μονάδα καλλιζργειασ είναι ςτακερι, ςτθρίηεται ςε κάκετουσ παςςάλουσ, που είναι
μπθγμζνοι ςτο βυκό και ςε
οριηόντιουσ που «δζνουν» τθ
ωζρουςα υποδομι, για τθν
ανάρτθςθ των αρμακϊν.
 Θ μζγιςτθ παραγωγι τθσ
μονάδασ ανζρχεται ςτουσ 60
tn ανά ζτοσ.
 Σι
μονάδεσ
είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςε αβακείσ
περιοχζσ (3-6m).
 Ψο μζςο μικοσ τθσ αρμακιάσ
είναι 2,2m (1,8-2,5m).

Εντατικι οςτρακοκαλλιζργεια παςςαλωτοφ τφπου

 Σι αρμακοί αναρτϊνται ανά 0,5m


Αρκρωτοφ τφπου πλωτζσ οςτρακοκαλλιζργειεσ

Υαρζχουν τθ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ επιτρζποντασ τθ
βφκιςθ των αρμακϊν και ωσ ςυνζπεια τθν απϊλεια ηωικοφ κεωαλαίου και επιβάρυνςθσ του
υποςτρϊματοσ.
Θ εωαρμογι αρκρωτοφ τφπου μονάδων, αω’ ενόσ διαςωαλίηει ι περιορίηει δραςτικά τθν
απϊλεια ηωικοφ κεωαλαίου, αω’ ετζρου προςτατεφει το καλάςςιο περιβάλλον και διευκολφνει
τον ζλεγχο των αρμόδιων υπθρεςιϊν.

ΥΡΕΚΑ

45

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ

Τμιμα «γραμμισ» εντατικισ καλλιζργειασ αρκρωτοφ τφπου

Επιςθμαίνεται ότι οι εκτατικοφ τφπου οςτρακοκαλλιζργειεσ αποτελοφν μορωζσ ςε υςτζρθςθ
ςτθ χϊρα μασ, παρά τθν καταλλθλότθτα του ελλθνικοφ παράκτιου χϊρου. Χτα πλαίςια τθσ
Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Κεςςαλονίκθσ ζχει ενταχκεί εκτατικι καλλιζργεια αχιβάδασ του
είδουσ Rutitapes decussatus, ςτοιχείο το οποίο μπορεί να αποτελζςει ζναυςμα για αντίςτοιχεσ
παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και ς’ άλλεσ περιοχζσ και με άλλα είδθ.

3θ Κατθγορία: Τδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων
Θ Ωδατοκαλλιζργεια των ειδϊν γλυκζων υδάτων αναπτφςςεται ςτον εςωτερικό χερςαίο χϊρο,
αξιοποιϊντασ φδατα ποταμϊν, λιμνϊν και πθγϊν, εκτρζωοντασ οργανιςμοφσ, οι οποίοι
μποροφν να διαβιοφν ςε αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ.
Υεριλαμβάνει δφο υποκατθγορίεσ:


τθν εντατικι ιχκυοκαλλιζργεια (Εικ. 4.5), θ οποία αναπτφςςεται ςε δομθμζνεσ
δεξαμενζσ με υψθλι ιχκυοωόρτιςθ και παροχι τροωισ.

Εικόνα 4.5. Εντατικι ιχκυοκαλλιζργεια πζςτροωασ εςωτερικϊν
επιωανειακϊν υδάτων (Ρθγι: ΝΕΑΧΟΣ).
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Ξυρίωσ εκτρζωονται είδθ των οικογενειϊν των Salmonidae (ςολωμοί, πζςτροωεσ),
Cyprinidae (είδθ κυπρινοειδϊν), Astacidae (καραβίδεσ3 του γλυκοφ νεροφ) και
πρόςωατα και είδθ οξφρυγχου. Εναλλακτικά, εντατικισ μορωισ υδατοκαλλιζργεια
μπορεί να αςκείται και ςε πλωτζσ εγκαταςτάςεισ ςε λίμνεσ. Χτισ ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ κα πρζπει να λθωκοφν υπόψθ οι τυχόν ζντονεσ μεταβολζσ τθσ ςτάκμθσ
του νεροφ.


Ψθν εκτατικι καλλιζργεια, κυρίωσ ςε μικρζσ λίμνεσ ι τμιματα λιμνϊν, χωρίσ τθ
χοριγθςθ τροωισ και επί τθσ ουςίασ αςκοφμενθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων.

Θ παραγωγι τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ εςωτερικϊν υδάτων κατευκφνεται κυρίωσ ςτθν εςωτερικι
αγορά, θ οποία παρουςιάηει μζςθ και υψθλι ηιτθςθ, επί των πλείςτον, ςτισ ορεινζσ και
θμιορεινζσ περιοχζσ τθσ Θπείρου, τθσ Κεςςαλίασ και τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Θ προςπάκεια των
τελευταίων ετϊν για εκτροωι ειδϊν οξφρυγχου, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του αυγοτάραχου,
διαμορωϊνει μια νζα δυναμικι ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια των εςωτερικϊν επιωανειακϊν
υδάτων.
Επιςθμαίνεται ότι, επειδι θ Ωδατοκαλλιζργεια των εςωτερικϊν υδάτων εξαρτάται άμεςα από
τθ διακεςιμότθτα του νεροφ, κρίνεται ςκόπιμο οι διαπιςτϊςεισ και κατευκφνςεισ για το
ςυγκεκριμζνο κλάδο τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, να διατυπωκοφν/ςυμπλθρωκοφν ςε
μεταγενζςτερο ςτάδιο, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα διαχειριςτικά ςχζδια των λεκανϊν
απορροισ, που εκπονοφνται ιδθ.

4θ Κατθγορία: Καλλιζργειεσ υδρόβιων οργανιςμϊν ςε φυςικά υφάλμυρα οικοςυςτιματα
(λιμνοκάλαςςεσ και λοιποί υδάτινοι ςχθματιςμοί)
Θ Ωδατοκαλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα
αναπτφςςεται ςε λιμνοκάλαςςεσ και λοιποφσ υδάτινουσ ςχθματιςμοφσ (π.χ. αφλακεσ) ωσ
εκτατικισ ι εντατικισ μορωισ εκτροωι (Εικ. 4.6).

Εικόνα 4.6. Εκτατικι ιχκυοκαλλιζργεια ςε αφλακα με παραδοςιακοφ τφπου ιχκυοςυλλθπτικι
εγκατάςταςθ ςτο ςθμείο επικοινωνίασ αφλακασ – κάλαςςα (Ρθγι: ΝΕΑΧΟΣ).

3

Στθν δεκαετία ’70 - ’80, δυναμικι καλλιζργεια είχε αναδειχκεί αυτι του είδουσ Astacus astacus
(καραβίδα) ςτθ λίμνθ Βεγορίτιδα (Ν. Ρζλλασ – Ν. Φλϊρινασ), με ςχεδόν εξαγωγικό προςανατολιςμό προσ
τθ Γαλλία, επιτυγχάνοντασ δθμιουργία υπεραξίασ εφ’ όςον διατίκετο μεταποιθμζνθ.
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Σι Οιμνοκάλαςςεσ είναι ωυςικά, ανοικτά, ευαίςκθτα, παράκτια υδάτινα οικοςυςτιματα,
υπάγονται ςε διάωορα (και διεκνι) κακεςτϊτα προςταςίασ και λειτουργοφν ωσ μονάδεσ
υδατοκαλλιζργειασ εκτατικισ μορωισ. έαρακτθρίηονται για τα υωάλμυρα φδατά τουσ και τισ
ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ οριςμζνων υδρόβιων οργανιςμϊν, κυρίωσ ευρφαλων υδρόβιων
οργανιςμϊν, που ειςζρχονται ς’ αυτζσ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο από τθν ανοικτι
κάλαςςα.
Σι επεμβάςεισ ςτθ γεωμορωολογία των λιμνοκαλαςςϊν και οι καταςκευζσ που τισ ςυνοδεφουν
για τθν εκτροωι υδρόβιων οργανιςμϊν εξαρτϊνται κυρίωσ από τθν τοπογραωία τθσ περιοχισ,
το βάκοσ, τθ ωφςθ του καλάςςιου πυκμζνα, τισ κινιςεισ των καλάςςιων μαηϊν, το φψοσ του
αναπτυςςόμενου κφματοσ κ.λ.π., αλλά κυρίωσ από το είδοσ του εκτρεωόμενου οργανιςμοφ.
Ξατά κανόνα για τθν ομαλι λειτουργία των λιμνοκαλαςςϊν, οι μιςκωτζσ τουσ κα πρζπει να
εξαςωαλίηουν τθ ςυνεχι λειτουργία των ιχκυοςυλλθπτικϊν εγκαταςτάςεων και τθ διαρκι
επικοινωνία τουσ με τθ κάλαςςα, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ:
 διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου των ιχκυδίων ςτθ λιμνοκάλαςςα,
 προςταςία των ιχκυδίων από τουσ κθρευτζσ τουσ,
 ικανοποίθςθ των βιολογικϊν απαιτιςεων των εκτρεωόμενων ψαριϊν,
 άνετθ ςφλλθψι τουσ, ςτθν προςπάκεια εξόδου τουσ από τθ λιμνοκάλαςςα.
Σι απαραίτθτεσ επεμβάςεισ απαιτοφν, επομζνωσ, καταςκευζσ για τθν:
 εςόδευςθ του γόνου,
 δθμιουργία νθπιακϊν περιοχϊν (τάωροι προπάχυνςθσ γόνου) για τθν προςταςία των
ειςερχομζνων ιχκυδίων,
 βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εκτροωισ (κανάλια κυκλοωορίασ νεροφ, τάωροι διαχείμανςθσ),
 εξαλίευςθ ςε ιχκυοςυλλθπτικζσ εγκαταςτάςεισ, που λειτουργοφν και ωσ διαλογείσ των
ςυλλαμβανόμενων ιχκφων ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ.
Ψα υωάλμυρα οικοςυςτιματα αποτελοφν ςθμαντικά παραγωγικά οικοςυςτιματα, όπου θ
αναπτυξιακι προοπτικι τουσ, κυρίωσ ςυνδζεται με τθν υδατοκαλλιζργεια (ωσ κφρια χριςθ) και
ιδιαιτζρωσ με είδθ υψθλισ εμπορικισ αξίασ και τοπικισ ςθμαςίασ. Ψα οικολογικά και
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τουσ παρζχουν τθ δυνατότθτα παράλλθλθσ ανάπτυξθσ
εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ (ςφμωωνα και με το κακεςτϊσ προςταςίασ που τισ διζπει) ωσ
ςυμπλθρωματικισ δραςτθριότθτασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ.

4.3.1. Χερςαίεσ ςυνοδζσ υποδομζσ
Τδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν
Σι ςυνοδζσ χερςαίεσ υποδομζσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ καλαςςινϊν ειδϊν κα πρζπει
να χωροκετοφνται ςε χερςαία ζκταςθ εγγφσ των πλωτϊν εγκαταςτάςεων και θ χοριγθςθ
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να προχποκζτει τθν
εξαςωάλιςθ χερςαίασ ζκταςθσ ςτθν πλθςιζςτερθ περιοχι για τθν εξυπθρζτθςθ των καλάςςιων
εγκαταςτάςεων.
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Σι ςυνοδζσ χερςαίεσ υποδομζσ, που λόγω τθσ ωφςθσ και των λειτουργικϊν αναγκϊν των
πλωτϊν μονάδων, πρζπει να χωροκετοφνται ςε ςχετικι εγγφτθτα με τισ καλάςςιεσ
εγκαταςτάςεισ, είναι οι παρακάτω:
-

Εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ (προβλιτεσ, γεωτριςεισ),

-

Χφςτθμα άντλθςθσ καλαςςινοφ νεροφ και απορροισ υδάτων,

-

Χφςτθμα όδευςθσ τροωϊν (ςιλό, ςωλθνϊςεισ κ.λ.π.),

-

Αποκικεσ, μθχανοςτάςια, ςυνεργεία επιςκευϊν,

-

άυλάκια,

-

έϊροι ωφλαξθσ διχτυϊν,

-

Ξλίβανοσ αποτζωρωςθσ,

-

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτων,

-

έϊροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων,

-

έϊροι παραμονισ προςωπικοφ.

Από τισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ, εντόσ του αιγιαλοφ είναι δυνατόν να χωροκετοφνται αυτζσ
του ςυςτιματοσ όδευςθσ τροωϊν και άντλθςθσ /απορροισ υδάτων, εωόςον πρόκειται για μθ
μόνιμεσ καταςκευζσ, κακϊσ και οι προβλιτεσ και οι γεωτριςεισ άντλθςθσ νεροφ.

Οςτρακοκαλλιζργεια
Σι ςυνοδζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ μονάδων οςτρακοκαλλιζργειασ ςτο ςφνολό τουσ (πλθν των
προβλθτϊν), ζχουν μθ μόνιμο χαρακτιρα. Για τθ χωροκζτθςθ των χερςαίων υποδομϊν, οι
προχποκζςεισ εγκατάςταςθσ προτείνεται να είναι ίδιεσ με τθν υδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν
ειδϊν.
Πζριμνα κα πρζπει να λθωκεί για τθ διατιρθςθ και επζκταςθ ςυνοδϊν χερςαίων υποδομϊν,
που διατθροφν παραδοςιακζσ μορωζσ εγκαταςτάςεων (π.χ. παςςαλωτοί οικίςκοι
μυδοκαλλιεργθτϊν Κερμαϊκοφ Ξόλπου).

Τδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων
Σι ςυνοδζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ειδϊν γλυκζων υδάτων,
αποτελοφν το ςφςτθμα παροχισ φδατοσ, οι εγκαταςτάςεισ εκτροωισ (δεξαμενζσ ι πλωτζσ
εγκαταςτάςεισ), το αποχετευτικό ςφςτθμα και οι ςυνοδζσ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ (αποκικεσ,
γραωεία και κτίρια προςωπικοφ, ψυγεία, ωυλάκιο, μθχανοςτάςιο, ςυνεργείο, εγκαταςτάςεισ
διάκεςθσ αποβλιτων κ.λ.π.), ενϊ ςυνικωσ υπάρχει και ςτακμόσ παραγωγισ γόνου.

Καλλιζργειεσ υδρόβιων οργανιςμϊν ςε φυςικά υφάλμυρα οικοςυςτιματα (λιμνοκάλαςςεσ
και λοιποί υδάτινοι ςχθματιςμοί)
Σι βαςικζσ υποδομζσ άςκθςθσ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ ςε ωυςικά υωάλμυρα
οικοςυςτιματα κα πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ εξαλίευςθσ,
διακίνθςθσ και εμπορίασ του τελικοφ προϊόντοσ, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί τθσ
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υγείασ των ηϊων υδατοκαλλιζργειασ και τθσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, κακϊσ και
εγκαταςτάςεισ διαμονισ του προςωπικοφ και ωφλαξθσ των εργαλείων, εξοπλιςμοφ, κλπ.,
ςφμωωνα με το κακεςτϊσ προςταςίασ.
Δεδομζνου ότι τα οικολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά των ωυςικϊν υωάλμυρων
οικοςυςτθμάτων παρζχουν τθ δυνατότθτα παράλλθλθσ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορωϊν
τουριςμοφ (ςφμωωνα και με το κακεςτϊσ προςταςίασ που τισ διζπει) κα πρζπει να υωίςτανται
και βοθκθτικζσ υποδομζσ που κα εξυπθρετοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ.

4.3.2. Χερςαίεσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ
Σι υποςτθρικτικζσ εγκαταςτάςεισ αποτελοφν ζνα ςφνολο υποδομϊν, για τθν υποςτιριξθ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ, τθσ ςυςκευαςίασ και διανομισ των προϊόντων τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και προτείνεται να χωροκετοφνται ςε απόςταςθ από αυτιν.
Χτθν κατθγορία των χερςαίων υποςτθρικτικϊν υποδομϊν ανικουν:
α) ςτακμοί παραγωγισ γόνου (εκκολαπτιρια ιχκφων και λοιπϊν ειδϊν γλυκϊν και καλάςςιων
υδάτων),
β) ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί,
γ) μονάδεσ προπάχυνςθσ ιχκφων,
δ) εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ, ςυντιρθςθσ και παραγωγισ μθ μεταποιθμζνων αλιευτικϊν
προϊόντων (Χυςκευαςτιρια, Αποκελυωωτιρια, Ξζντρα Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, Ξζντρα
Ξακαριςμοφ Σςτρακοειδϊν, ήυκτικοί κάλαμοι).
Σι ςτακμοί παραγωγισ γόνου, οι ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί και οι μονάδεσ προπάχυνςθσ ιχκφων
κα χωροκετοφνται εκτόσ του αιγιαλοφ (ι τθσ όχκθσ) και ςε μζγιςτθ απόςταςθ 1.000 μζτρων,
για να εξυπθρετείται θ διαδικαςία άντλθςθσ του νεροφ.
Σριςμζνεσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ υποδομζσ ζχουν υποςτθρικτικό χαρακτιρα ςτθν
υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα και άλλεσ μποροφν να λειτουργοφν και ωσ αυτοτελείσ και
αυτοδφναμεσ επιχειριςεισ, όπωσ π.χ.
-

ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί και εκκολαπτιρια,

-

κζντρα αποςτολισ (ΞΑΣ) και κζντρα κακαριςμοφ οςτρακοειδϊν (ΞΞΣ),

-

αποκελυωωτιρια οςτρακοειδϊν,

-

ςυςκευαςτιρια ιχκφων κ.λ.π.

Επιςθμαίνεται ότι κάποιεσ από τισ παραπάνω εν δυνάμει αυτοτελείσ υποδομζσ μπορεί να
αποτελοφν τμιματα κακετοποιθμζνων μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, όπωσ ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά:
-

παραγωγικι μονάδα ιχκυοκαλλιζργειασ, με ιχκυογεννθτικό ςτακμό, ςυςκευαςτιριο,

-

παραγωγικι μονάδα οςτρακοκαλλιζργειασ, με κζντρο κακαριςμοφ και κζντρο
αποςτολισ οςτρακοειδϊν.

ΥΡΕΚΑ
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4.4. ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΪΝ
ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΪΝ

ΕΘΝΙΚΟΤ

ΠΡΟΣΤΠΟΤ

ΨΪΡΟΣΑΞΙΚΘ

ΟΡΓΑΝΪΘ

Ψο προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., αναλφοντασ τισ δυνατότθτεσ και τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ
κάκε κλάδου και κατθγορίασ Ωδατοκαλλιζργειασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ουςιαςτικζσ
διαωορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ χωροταξικισ οργάνωςθσ των κφριων παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων και των υποςτθρικτικϊν και ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων, εξετάηει ςε δφο
παράλλθλα επίπεδα τθ διερεφνθςθ των αρχϊν χωροκζτθςθσ.
Χτα επίπεδα τθσ χωροταξικισ οργάνωςθσ:
-

των μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο καλάςςιο χϊρο,

-

των μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ και υποςτθρικτικϊν/ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων ςτο
χερςαίο χϊρο.

4.4.1. Χωροκζτθςθ μονάδων καλάςςιασ Υδατοκαλλιζργειασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ
Οςτρακοκαλλιζργειασ)
Για τθ χωροκζτθςθ των μονάδων ςτο καλάςςιο χϊρο αξιολογοφνται τζςςερα (4) εναλλακτικά
ςενάρια, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναπτυξιακά και γεωμορωολογικά χαρακτθριςτικά του
ελλθνικοφ καλάςςιου χϊρου, τισ εξελίξεισ ςτθν υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα κακϊσ και
τισ προτάςεισ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω..
Ψα ςενάρια αυτά είναι:
«ενάριο 1: Μθ παρζμβαςθσ (do-nothing case)
Συνζχιςθ τθσ λειτουργίασ και ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, υπό το
υφιςτάμενο κακεςτϊσ και εν απουςία οποιουδιποτε Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ
Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ κατά τθν επόμενθ δεκαπενταετία. Συνζχιςθ τθσ
λειτουργίασ όλων των μονάδων ςτισ υφιςτάμενεσ αδειοδοτθμζνεσ κζςεισ παραγωγισ.»
Είναι προωανζσ, ότι ενδεχόμενθ επιλογι αυτοφ του ςεναρίου, δεν εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ του
Εκνικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και κζτει ςε επιςωάλεια τθν Ελλθνικι
Ωδατοκαλλιζργεια και τα επενδεδυμζνα δθμόςια και ιδιωτικά κεωάλαια για τθν εξυπθρζτθςι
τθσ.
«ενάριο 2: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν που
κακορίηονται ςτα πλαίςια του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα
ςε Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), αποκλειςτικά και μόνο ςε ηϊνεσ
οργανωμζνων υποδοχζων υπό τθ μορφι Ρ.Ο.Α.Υ., που κακορίηονται με το Ειδικό Ρλαίςιο, και
με τθν εφαρμογι ειδικϊν αρχϊν και κριτθρίων που ορίηονται ςε αυτό.»
Ψο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, υιοκετεί το χαρακτθριςμό Υ.Α.Ω., δθλαδι ηωνϊν ςτισ οποίεσ κα
μποροφν να αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, επιλογι θ οποία είναι ςφμωωνθ
με τισ διατάξεισ του άρκ. 4 του Ρ. 1650/1986 και ωσ αποτζλεςμα κα προκφπτει κεςμικι
ωριμότθτα τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, ωςτόςο δεςμεφει τθ χωροκζτθςθ και τθ
λειτουργία μζςω αποκλειςτικοφ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω.

ΥΡΕΚΑ
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Θ ενδεχόμενθ επιλογι του 2ου ςεναρίου, - δεδομζνου των υψθλϊν απαιτιςεων, ςε διοικθτικι
και κεςμικι ωριμότθτα και ςε λειτουργικζσ δαπάνεσ των Υ.Σ.Α.Ω. – κα επζωερε αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ για τισ ιδθ υωιςτάμενεσ και λειτουργοφςεσ μικρζσ και μεμονωμζνεσ μονάδεσ
Ωδατοκαλλιεργειϊν.
«ενάριο 3: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν μετά
από τον κακοριςμό τουσ με ειδικζσ μελζτεσ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα
ςε Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), αποκλειςτικά και μόνο ςε ηϊνεσ
οργανωμζνων υποδοχζων υπό τθ μορφι Ρ.Ο.Α.Υ. που κα κακοριςκοφν ςτα πλαίςια ειδικϊν
μελετϊν κατϊτερου επιπζδου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, με εφαρμογι ειδικϊν αρχϊν και
κριτθρίων του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ.»
Ψο 3ο ςενάριο αποτελεί επιμζρουσ παραλλαγι του 2ου ςεναρίου, διατυπϊνονται παρόμοιεσ
κρίςεισ και επιπρόςκετα, πολλαπλαςιάηει τθν πικανότθτα να προκφψουν περιςςότερεσ – των
μια – Υ.Σ.Α.Ω. εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ Υ.Α.Ω. Θ υπερβολι μίασ τζτοιασ προοπτικισ, ακυρϊνει
ανταγωνιςτικά ςτοιχεία του κεςμοφ των Υ.Σ.Α.Ω., όπωσ ενδεικτικά τθν οικονομία κλίμακασ και
χριςθσ, του ενιαίου πλαιςίου λειτουργίασ, κ.α.
«ενάριο 4: Ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από τθν ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι
οργάνωςθ του τομζα: α) κφρια ςε Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), όπωσ αυτζσ
κακορίηονται ςτο Ειδικό Ρλαίςιο, ςε ηϊνεσ οργανωμζνων υποδοχζων μονάδων υπό τθ μορφι
Ρ.Ο.Α.Υ., που κα κακοριςκοφν ςτα πλαίςια ειδικϊν μελετϊν κατϊτερου επιπζδου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και ςε περιοχζσ άτυπων ςυγκεντρϊςεων μονάδων (Ρ.Α.Σ.Μ.) και
μεμονωμζνα με τθν εφαρμογι ειδικϊν αρχϊν και κριτθρίων του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για τισ
Υδατοκαλλιζργειεσ, και β) δευτερευόντωσ εκτόσ Ρεριοχϊν Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν
(Ρ.Α.Υ.), μεμονωμζνα, ςε ειδικζσ μόνο περιπτϊςεισ, βάςει προδιαγεγραμμζνων κριτθρίων του
Ειδικοφ Ρλαιςίου, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται
με αυτό».
Ψο 4ο ςενάριο αν και παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα, ζναντι των
υπολοίπων, απαιτεί τθν προςκικθ πρόςκετων όρων και κριτθρίων για τθ χωροκζτθςθ
μεμονωμζνων μονάδων και Υ.Α.Χ.Π., ϊςτε να μθν απολεςκεί θ χρθςτικότθτα και θ
αποτελεςματικότθτα του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.

«ενάριο 5: Εκνικό Χωροκετικό Πρότυπο Οργάνωςθσ τθσ Τδατοκαλλιζργειασ
Ψο πρότυπο χωροκζτθςθσ μονάδων καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ περιλαμβάνει τθν
εγκατάςταςθ μονάδων εντόσ περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.) και τθν κατ’
εξαίρεςθ εγκατάςταςθ μεμονωμζνων μονάδων εκτόσ ΥΑΩ.
Ειδικότερα, θ εγκατάςταςθ των μονάδων κα γίνεται:
1. εντόσ των Υ.Α.Ω.:
I.

ΥΡΕΚΑ

ςε Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.), όπωσ
προςδιορίηεται ςτο άρκ. 10 του Ρ. 2742/1999 (όπωσ ιςχφει),
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II.

ςε Υεριοχζσ Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.), οι οποίεσ
αποτελοφν μεταβατικό ςτάδιο προσ τθν κατεφκυνςθ οργάνωςθσ Υ.Σ.Α.Ω.,

III.

διατιρθςθ μεμονωμζνων,

2. ςε μεμονωμζνεσ κζςεισ (μεμονωμζνεσ μονάδεσ) εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω., για τισ οποίεσ κα
ιςχφουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
Α. Ξακοριςμόσ περιοχϊν Υ.Σ.Α.Ω.
Σι Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.) κα αναπτφςςονται
αποκλειςτικά και μόνο ςε Υεριοχζσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.) των κατθγοριϊν α
(Ρεριοχζσ ιδιαίτερα αναπτυγμζνεσ που χριηουν παρεμβάςεων βελτίωςθσ, εκςυγχρονιςμοφ των
υποδομϊν, προςταςίασ και αναβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ), β (Ρεριοχζσ με ςθμαντικά
περικϊρια περαιτζρω ανάπτυξθσ των καλάςςιων Υδατοκαλλιεργειϊν), γ (Δυςπρόςιτεσ
περιοχζσ με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων Υδατοκαλλιεργειϊν), δ
(Ρεριοχζσ με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ωσ προσ το φυςικό περιβάλλον ςτισ οποίεσ απαιτείται
προςαρμογι των όρων εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των μονάδων Υδατοκαλλιζργειασ ςτα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του χϊρου και του περιβάλλοντοσ) και κα περιλαμβάνουν
δραςτθριότθτεσ καλάςςιασ ιχκυοκαλλιζργειασ, οςτρακοκαλλιζργειασ και εκτροωισ άλλων
καλάςςιων οργανιςμϊν.
Σ κακοριςμόσ Υ.Σ.Α.Ω. περιλαμβάνει τθ κζςθ, τθν ζκταςθ, τα όρια, τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ,
τθ δυναμικότθτα, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ λειτουργίασ και το ωορζα διαχείριςθσ και των
λοιπϊν κατευκφνςεων. Υ.Σ.Α.Ω. μποροφν να κακοριςτοφν ςτο καλάςςιο ι ςτον εςωτερικό
χερςαίο χϊρο (π.χ. υωάλμυρα οικοςυςτιματα) ι ςυνδυαςμόσ τουσ. Θ ςυνολικι μιςκωμζνθ
ζκταςθ εγκατάςταςθσ των μονάδων, για το ςφνολο των εκτρεωόμενων ειδϊν τθσ Υ.Σ.Α.Ω. κα
είναι κατ’ ελάχιςτο 100 ςτρζμματα.
Θ ζκταςθ, οι δραςτθριότθτεσ και θ δυναμικότθτα κάκε Υ.Σ.Α.Ω. κα είναι ςυνάρτθςθ των
επιτρεπόμενων χριςεων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, τθσ διακεςιμότθτασ ζκταςθσ και τθσ
ποιότθτασ των νερϊν και των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
διατάξεισ περί ςωρευτικϊν δράςεων ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και τουσ
περιοριςμοφσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω..
Θ απόςταςθ μεταξφ Υ.Σ.Α.Ω. δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 10 μιλίων ςε ευκεία γραμμι.
Χτισ περιπτϊςεισ αποςτάςεων μικρότερων των παραπάνω, κακορίηεται μία Υ.Σ.Α.Ω. με δφο ι
περιςςότερεσ ηϊνεσ.
ίσ ςιμερα, κεςμικι ωριμότθτα παρουςιάηουν τρεισ Υ.Σ.Α.Ω. (υπό τθν ζννοια τθσ πλθρότθτασ
δικαιολογθτικϊν μελετϊν και ιδθ αξιολογοφνται), αυτζσ:
-

του Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Κεςςαλονίκθσ (Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου ΑΕ),

-

του Ρ. Υιερίασ (Υ.Σ.Α.Ω. Πακρυγιάλου – Υφδνασ ΑΕ),

-

του Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Θμακίασ (ΥΦίΨΕΑΧ Α.Ε.)

Επίςθσ, ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Αλιεία 2000-2006» ζχουν εκπονθκεί
Υ.Σ.Α.Ω. ςτισ παρακάτω περιοχζσ:


ΥΡΕΚΑ
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Κερμαϊκοφ κόλπου4



Παλιακοφ – Βορ. Ευβοϊκοφ



Λονίων νιςων



Υελοποννιςου



Εχινάδων νιςων



Αμβρακικοφ



Αττικισ



Βορείου Αιγαίου



Ροτίου Αιγαίου



Ροτίου Ευβοϊκοφ

Για τισ περιοχζσ που βρίςκονται ςε ΥΑΩ κατθγορίασ Ακαι Β και πλθροφν τισ προχποκζςεισ για
δθμιουργία ΥΣΑΩ, κα πρζπει ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ιςχφοσ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. να υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω., ςυνοδευόμενο από τα
προβλεπόμενα του Ρ. 2742/1999 και τθσ Ωπ. Απόωαςθ ΩΥΕέίΔΕ 17239/1175Β/2002 και θ
διαδικαςία να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ πενταετίασ.

Β. Ξακοριςμόσ περιοχϊν Υ.Α.Χ.Π.
Υεριοχζσ Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.) αναπτφςςονται αποκλειςτικά και μόνο
ςε Υεριοχζσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.). Σι Υ.Α.Χ.Π. αωοροφν ςτθν εγκατάςταςθ
ωσ πζντε (5) μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, ςυνολικισ ζκταςθσ όχι μεγαλφτερθ των 100
ςτρεμμάτων και θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ είναι 1 μίλι ςε ευκεία γραμμι. Για τισ
οςτρακοκαλλιζργειεσ θ ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ μειϊνεται ςτο μιςό.
Σι Υ.Α.Χ.Π. αποτελοφν μεταβατικι κατάςταςθ προ τθσ κερμοκζτθςθσ Υ.Σ.Α.Ω.
ίσ Υ.Α.Χ.Π. κεωροφνται κατ’ αρχιν και για διάςτθμα μιασ πενταετίασ από τθ κεςμοκζτθςθ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., οι Υ.Σ.Α.Ω. που ζχουν προτακεί ςτο πλαίςιο των μελετϊν του ΕΥΑΟ 2000-2006
(μ’ εξαίρεςθ τισ Υ.Σ.Α.Ω. του Κερμαϊκοφ κόλπου που ζχουν υποβλθκεί πλιρθ αιτιματα
κακοριςμοφ), ανεξάρτθτα από το αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ, ωσ προσ τον αρικμό των
μονάδων και τθ μιςκωμζνθ ζκταςθ. Θ οριςτικι τουσ ρφκμιςθ γίνεται με τθ κεςμοκζτθςθ
Υ.Σ.Α.Ω., εωόςον υπερβαίνουν το ανϊτατο όριο των 100 ςτρ. ςυνολικισ μιςκωμζνθσ ζκταςθσ
ι/και των πζντε μονάδων.

Γ. Πεμονωμζνθ χωροκζτθςθ μονάδων
1. Θ διατιρθςθ μεμονομζνων μονάδων επιτρζπεται ςε περιοχζσ με ειδικά χαρακτθριςτικά
που, αν και ευνοοφν τθν ανάπτυξθ υδατοκαλλιεργειϊν, δεν επιτρζπουν τθ δθμιουργία
4

Αφορά μελζτθ θ οποία εκπονικθκε αργότερα από τθν ιδθ υποβλθκείςα τότε μελζτθ Ρ.Ο.Α.Υ.
Κερμαϊκοφ κόλπου και δεν υιοκετικθκε από τουσ φορείσ τθσ περιοχισ. Θ χρθςτικότθτα τθσ μελζτθσ δεν
υφίςταται, δεδομζνου ότι για το Κερμαϊκό κόλπο ιδθ ζχουν υποβλθκεί πλιρθ αιτιματα με τισ ςυνοδζσ
μελζτεσ, που προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο για τον κακοριςμό Ρ.Ο.Α.Υ. Κεςςαλονίκθσ, Ριερίασ,
Θμακίασ.
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ςυγκεντρϊςεων και οργανωμζνων ηωνϊν. Σι περιοχζσ αυτζσ ομαδοποιοφνται ςτισ Υ.Α.Ω.
κατθγορίασ ε (Ρεριοχζσ ςθμειακϊν χωροκετιςεων).
2. Πεμονωμζνθ χωροκζτθςθ νζων υδατοκαλλιεργθτικϊν μονάδων εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω. είναι
κατ’ εξαίρεςθ δυνατι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
-

Υειραματικζσ μονάδεσ με ειδικζσ απαιτιςεισ (βυκοφ, λειτουργικϊν αναγκϊν λόγω
εκτρεωόμενου είδουσ κλπ).

-

Χυνδυαςμζνθ χωροκζτθςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων ι μονάδων εςτίαςθσ ι
καταδυτικϊν πάρκων με μικρισ δυναμικότθτασ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ςτο
πλαίςιο αγροτουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ωσ καινοτόμασ μορωισ εναλλακτικοφ
τουριςμοφ, κατά προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ τθσ χϊρασ με εςωτερικά φδατα
(λίμνεσ, ποτάμια κ.λ.π.). Υροχπόκεςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι θ λειτουργία των
επιχειριςεων από το ίδιο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο ι θ εξαςωάλιςθ ςυμωωνίασ
μεταξφ διαωορετικϊν επιχειριςεων.

-

Χε βραχονθςίδεσ που βρίςκονται δυςπρόςιτεσ, παραμεκόριεσ, μικρζσ νθςιωτικζσ
περιοχζσ, με τθν προχπόκεςθ να μποροφν να εξαςωαλιςτοφν οι προχποκζςεισ που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν υγιεινι και αςωάλεια των
προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ.

Πεμονωμζνεσ νζεσ μονάδεσ εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω. κα πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 6
μίλια ς’ ευκεία γραμμι από όρια Υ.Σ.Α.Ω. ι από τθν κοντινότερθ μονάδα που ανικει ςε
Υ.Α.Χ.Π. Για τισ οςτρακοκαλλιζργειεσ θ ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ μειϊνεται ςτο μιςό.

4.4.2. Χωροκζτθςθ μονάδων Υδατοκαλλιζργειασ ειδϊν γλυκζων υδάτων
Σι μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ειδϊν γλυκζων υδάτων χωροκετοφνται μεμονωμζνα, κατά το
δυνατόν εγγφσ ςε πθγζσ τροωοδότθςισ τουσ με νερό, όπωσ λίμνεσ, ποτάμια, πθγζσ νεροφ.
Επιςθμαίνεται ότι, επειδι ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ εξαρτάται άμεςα από τθ
διακεςιμότθτα νεροφ, κρίνεται ςκόπιμο οι κατευκφνςεισ για το ςυγκεκριμζνο κλάδο, να
ςυμπλθρωκοφν / τροποποιθκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα
διαχειριςτικά ςχζδια των λεκανϊν απορροισ, που ιδθ εκπονοφνται.

4.4.3. Χωροκζτθςθ Υδατοκαλλιζργειασ ςε φυςικά υφάλμυρα οικοςυςτιματα (λιμνοκάλαςςεσ
και λοιποί υδάτινοι ςχθματιςμοί)
Θ υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα ςτισ λιμνοκάλαςςεσ και ςτουσ λοιποφσ υδάτινουσ
ςχθματιςμοφσ βαςίηεται ςτθν ιδιότθτά τουσ ωσ «ωυςικά ιχκυοτροωεία» και αςκείται ςφμωωνα
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από το κακεςτϊσ προςταςίασ τουσ,
ιδιαίτερα όςον αωορά ςτισ επιτρεπόμενεσ παρεμβάςεισ -καταςκευι των απαιτοφμενων
εγκαταςτάςεων μόνιμων ι μθ-, αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα οικολογικά και περιβαλλοντικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
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4.5. ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΕΘΝΙΚΟΤ ΨΪΡΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΧΟΡΕ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΪΝ
4.5.1. Ρροχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ
1) Ωδατοκαλλιζργεια καλαςςινϊν ειδϊν
Θ κζςθ που επιλζγεται για τθν εγκατάςταςθ μιασ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ καλαςςινϊν
ειδϊν, πρζπει να πλθροί οριςμζνα βαςικά κριτιρια, όπωσ:
-

Ξαλι ποιότθτα των υδάτων (προςδιορίηεται από τισ ωυςικο-χθμικζσ και βιολογικζσ
παραμζτρουσ του νεροφ).

-

Απόςταςθ από πθγζσ ρφπανςθσ.

-

Ξατάλλθλα βάκθ, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ παραμζτρουσ.

-

Υαρουςία ρευμάτων για τθν ικανοποιθτικι ανανζωςθ των υδάτων.

-

Ξυματιςμό που κα επιτρζπει τθ διαχείριςθ τθσ μονάδασ (παροχι τροωισ, διαχείριςθ των
ιχκυοπλθκυςμοφ, εξαλίευςθ, κ.λπ.) και δεν κα δθμιουργεί κίνδυνο για τθν αςωάλεια των
πλωτϊν εγκαταςτάςεων και των εργαηομζνων.

-

Υρόςβαςθ ςτθ ξθρά και δυνατότθτα καταςκευισ εγκαταςτάςεων ελλιμενιςμοφ
(προβλιτασ) ςε κζςθ εγγφσ τθσ μονάδασ.

-

Λκανι απόςταςθ από άλλεσ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ υπάρχει αλλθλεπίδραςθ, αλλά
και από άλλεσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ.

-

Απουςία απαγορευτικϊν για τθν ιχκυοκαλλιζργεια δραςτθριοτιτων και εγκαταςτάςεων
(πεδία βολισ δίαυλοι ναυςιπλοΐασ – καλϊδια θλεκτρικισ ενζργειασ, ενάλιεσ αρχαιότθτεσ,
κ.λπ.).

-

Απουςία προςτατευόμενων ενδιαιτθμάτων για τα οποία κακορίηονται ιδιαίτεροι όροι και
περιοριςμοί από τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία που διζπει τα οικοςυςτιματα αυτά.

-

Δυνατότθτα εξαςωάλιςθσ κατάλλθλθσ και επαρκοφσ χερςαίασ ζκταςθσ ςτθν εγγφσ
περιοχι για τθν καταςκευι των ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων.

-

Δυνατότθτα ςυνφπαρξθσ, προκειμζνου περί προςτατευόμενων περιοχϊν, ςφμωωνα με
τουσ όρουσ που ιςχφουν ανάλογα με τθν κατθγορία και τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ.

-

Ϊπαρξθ των αναγκαίων υποδομϊν (ενζργειασ, επικοινωνίασ, οδικοφ δικτφου) ι και
δυνατότθτα βελτίωςθσ υωιςτάμενων και δθμιουργίασ νζων, με οικονομικοφσ όρουσ.

Επιπλζον, θ κζςθ που επιλζγεται για τθν εγκατάςταςθ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ
καλαςςινϊν ειδϊν κα πρζπει:
1. Ψο βάκοσ τθσ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ να είναι τουλάχιςτον δεκαοκτϊ (18) μζτρα και ςε
κάκε περίπτωςθ διπλάςιο του ωωζλιμου βάκουσ των μεγαλφτερων διχτυϊν των
κλωβϊν εκτροωισ.
2. Θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ, ςτισ Υ.Σ.Α.Ω. και ςτισ
Υ.Α.Χ.Π. να είναι πεντακόςια (500) μζτρα.
3. Ψο ανϊτερο ποςοςτό κάλυψθσ τθσ μιςκωμζνθσ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ των μονάδων,
από τουσ ιχκυοκλωβοφσ και τισ λοιπζσ πλωτζσ εγκαταςτάςεισ να είναι ςτο 50%.
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4. Ψα όρια τθσ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ απζχουν τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρα από τον
αιγιαλό ι ςε περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί από το χειμζριο κφμα.

2) Σςτρακοκαλλιζργεια
Ψα κριτιρια τα οποία πρζπει να πλθροί θ κζςθ εγκατάςταςθσ μονάδασ οςτρακοκαλλιζργειασ
ςτθν πλειοψθωία τουσ είναι αυτά τθσ προθγοφμενθσ κατθγορίασ και επιπλζον:
-

τα φδατα να ζχουν κρικεί κατάλλθλα για τθ διαβίωςθ και εκτροωι οςτρακοειδϊν
(ςφμωωνα με τθν Ωπουργικι Απόωαςθ αρικ. 46399/1352/86), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

-

Θ ποιότθτα των υδάτων κρίνεται και από το επίπεδο παρουςίασ πλαγκτοφ και
χλωροωφλλθσ.

-

Ξατάλλθλο είδοσ βυκοφ (για οριςμζνεσ μεκόδουσ καλλιζργειασ).

-

Ξατάλλθλα βάκθ, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ παραμζτρουσ.

-

Υαρουςία ρευμάτων για τθν ικανοποιθτικι ανανζωςθ των υδάτων.

-

Ξυματιςμό που να επιτρζπει τθ διαχείριςθ τθσ μονάδασ.

Επιπλζον, θ κζςθ που επιλζγεται για τθν εγκατάςταςθ μιασ μονάδασ οςτρακοκαλλιζργειασ κα
πρζπει:
1. Ψα όρια τθσ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ μονάδασ οςτρακοκαλλιζργειασ να απζχουν
τουλάχιςτον διακόςια (200) μζτρα από τα αγκυροβόλια μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ.
2. Ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ από τον αιγιαλό ι ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί από
το χειμζριο κφμα, το βάκοσ τθσ ζκταςθσ εγκατάςταςισ τουσ να είναι διπλάςιο ι
τριπλάςιο του ςυνολικοφ μικουσ τθσ «αρμακιάσ», ανάλογα με το ςφςτθμα εκτροωισ
των οςτρακοειδϊν (ςε παςςάλουσ ι πλωτό, αντίςτοιχα).
3. Θ απόςταςθ μεταξφ των μονάδων οςτρακοκαλλιζργειασ διαωορετικϊν ωορζων να είναι
τουλάχιςτον 150 μζτρα, ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ πάρκων εκτροωισ του ίδιου ωορζα να
είναι τουλάχιςτον 100 μζτρα.

3) Ωδατοκαλλιζργεια ειδϊν γλυκζων υδάτων
Σι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν επιλογι κζςθσ για τθν εγκατάςταςθ μονάδων
υδατοκαλλιζργειασ ειδϊν γλυκζων υδάτων είναι κατ’ ελάχιςτον οι εξισ:
-

Δυνατότθτα εξαςωάλιςθσ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ φδατοσ και μάλιςτα ςε
μακροχρόνια βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ άλλεσ χριςεισ (φδρευςθ, άρδευςθ), τθν
εποχικι διακφμανςθ τθσ παροχισ και εκτιμϊντασ τισ μακροπρόκεςμεσ δυνατότθτεσ του
υδάτινου δυναμικοφ.

-

Ξαταλλθλότθτα των υδάτων που προςδιορίηεται, τόςο από τθ διακφμανςθ τθσ
κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ (το εφροσ ποικίλλει ανάλογα με το
καλλιεργοφμενο είδοσ), όςο και τθν περιεκτικότθτά του ςε ανόργανα κρεπτικά άλατα και
ςε παραμζτρουσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.

-

Υρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ (ενζργειασ, επικοινωνίασ και οδικό δίκτυο).
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Επιςθμαίνεται ότι, για τθν εγκατάςταςθ πλωτϊν μονάδων υδατοκαλλιζργειασ γλυκζων υδάτων
ςε λίμνεσ κα πρζπει το βάκοσ τθσ λίμνθσ ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ, κατά τθ χαμθλότερθ
ςτάκμθ νεροφ, να είναι τουλάχιςτον τριπλάςιο του φψουσ των διχτφων των πλωτϊν κλωβϊν.
Οόγω των ειδικότερων χαρακτθριςτικϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ μονάδων οι κατευκφνςεισ για τθ
χωροκζτθςι τουσ, κα ςυμπλθρωκοφν/τροποποιθκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τα διαχειριςτικά ςχζδια των λεκανϊν απορροισ που ιδθ εκπονοφνται.

4) Ωδατοκαλλιζργεια ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα
Υροχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ ςε ωυςικά υωάλμυρα
οικοςυςτιματα είναι να επιτρζπεται θ άςκθςι τθσ από το κακεςτϊσ προςταςίασ των εν λόγω
οικοςυςτθμάτων.

4.5.2. Διαδικαςία ίδρυςθσ Ρ.Ο.Α.Υ.
Σι Υ.Σ.Α.Ω. δθμιουργοφνται αποκλειςτικά και μόνο εντόσ των Υ.Α.Ω. των κατθγοριϊν α, β, γ και
δ και οριοκετοφνται από τισ ςυντεταγμζνεσ των ορίων των ηωνϊν που τισ αποτελοφν.
Θ διαδικαςία ίδρυςθσ Υ.Σ.Α.Ω. είναι θ προβλεπόμενθ από το άρκρο 10 του Ρ. 2742/1999, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ςυγκεκριμζνα:
α) άορζασ Υ.Σ.Α.Ω.
-

Ππορεί να ζχει οποιαδιποτε νομικι μορωι για τθν υποβολι αίτθςθσ χαρακτθριςμοφ
και οριοκζτθςθσ Υ.Σ.Α.Ω..

-

Δεν μιςκϊνει το καλάςςιο χϊρο.

-

Γνωμοδοτεί για τθ δυνατότθτα ι μθ ίδρυςθσ νζων μονάδων εντόσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. και
προςδιορίηει τισ κζςεισ χωροκζτθςισ τουσ κακϊσ και τθν ζκταςι τουσ.

-

Αςκεί τθ διαχείριςθ του υποδοχζα και υλοποιεί τουσ όρουσ του Υ.Δ. ζγκριςθσ τθσ
Υ.Σ.Α.Ω.. Θ διαχείριςθ αωορά ςε μζτρα μετεγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των
παραγωγικϊν μονάδων, ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ, ςτθν εωαρμογι από τον ίδιο και τθν κάκε μονάδα των όρων και
προχποκζςεων που τζκθκαν κατά τθ κεςμοκζτθςθ τθσ Υ.Σ.Α.Ω., ςτθν καταγραωι και
παρακολοφκθςθ των ποιοτικϊν (υγιεινι, μζγεκοσ, βάροσ, γεφςθ, διάρκεια παραγωγισ,
χρόνο ωρίμανςθσ) και ποςοτικϊν παραμζτρων (όγκοσ παραγωγισ, τιμζσ διάκεςθσ και
φψοσ ςυναλλαγϊν) των παραγόμενων προϊόντων, δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ,
κ.α., κακϊσ και ςτθν ειςαγωγι και πιλοτικι εωαρμογι επιτυχϊν ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων και καλϊν πρακτικϊν, διαχείριςθ παραγόμενων απορριμμάτων κλπ.

-

Οειτουργεί ςυμβουλευτικά ςτουσ παραγωγοφσ και γνωμοδοτικά προσ τον Γ.Γ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ϊςτε ο τελευταίοσ να ςυνεκτιμιςει τισ ςχετικζσ απόψεισ
κατά τθ μίςκωςθ των καλάςςιων εκτάςεων.

-

Δρομολογεί το αίτθμα παραχϊρθςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ για τθν ζκδοςθ άδειασ
εκτζλεςθσ ζργων για τθν υλοποίθςθ των χερςαίων ςυνοδϊν υποδομϊν τθσ Υ.Σ.Α.Ω.
που προβλζπει το Υ.Δ. κακοριςμοφ τθσ και αςκεί τθ διαχείριςθ εκείνων που είναι ςε
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κοινι χριςθ, ενϊ παρακολουκεί τθ λειτουργία όςων θ χριςθ αςκείται από τρίτουσ,
ϊςτε να διαςωαλίηεται θ τιρθςθ των όρων του Υ.Δ. τθσ Υ.Σ.Α.Ω..
-

Θ ςυμμετοχι κρατικϊν ωορζων είναι δυνατι, με εποπτικό ρόλο.

β) Ξανονιςμόσ Οειτουργίασ
Για τθν ζγκριςθ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. απαιτείται θ κατάκεςθ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ τθσ, τθν
ευκφνθ του οποίου ζχει ο ωορζασ. Σ Ξανονιςμόσ Οειτουργίασ ρυκμίηει τθ διαχείριςθ και
λειτουργία τθσ Υ.Σ.Α.Ω. και των εγκατεςτθμζνων ςε αυτιν κφριων, ςυνοδϊν και
υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
-

Ψισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των μονάδων.

-

Ψα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των εγκατεςτθμζνων μονάδων γενικά και ειδικά
επί των κοινόχρθςτων εγκαταςτάςεων.

-

Ψθ διαχείριςθ και τισ κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ.

-

Ψουσ οικονομικοφσ πόρουσ.

-

Ξαι άλλα.

γ) Αίτθςθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ
Για να υποβάλλει αίτθςθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ, ο ωορζασ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. κα πρζπει
να ζχει εξαςωαλίςει τθ δυνατότθτα μακροχρόνιασ χριςθσ μζςω μίςκωςθσ ι βεβαίωςθσ
παραχϊρθςθσ από τθν αρμόδια αρχι και τθ ςυναίνεςθ των παραγωγϊν που ζχουν
μιςκϊςει τουλάχιςτον το 80% τθσ ενεργισ ζκταςθσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω..
-

Θ διαδικαςία κινείται με τθν υποβολι πρόταςθσ του ωορζα ςτο Ω.Υ.Ε.Ξ.Α. – Δ/νςθ
έωροταξίασ.

-

Θ πρόταςθ αωορά ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι, ςτισ μορωζσ καλλιζργειασ ι εκτροωισ, ςτα
είδθ και ςτθ ςυνολικι επιτρεπόμενθ δυναμικότθτα των μονάδων τθσ Υ.Σ.Α.Ω. και
ςυνοδεφεται από ωάκελο, ο οποίοσ περιλαμβάνει: α) Ψεχνικοοικονομικι Πελζτθ, β)
Πελζτθ Χκοπιμότθτασ – Βιωςιμότθτασ, θ οποία κα τεκμθριϊνει και τθν καταλλθλότθτα
τθσ περιοχισ και γ) Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Π.Υ.Ε.) και τα
προβλεπόμενα από το Ρ. 2742/99 και τθν ΩΑ 17239/1175Β/2002.

-

Χτισ περιπτϊςεισ που θ αιτοφμενθ ζκταςθ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. είναι μεγαλφτερθ τθσ ζκταςθσ
που απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ των παραγωγϊν που μετζχουν ςτο ωορζα, θ
κεςμοκζτθςθ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. κα γίνεται για το ςφνολο τθσ αιτοφμενθσ επιωάνειασ, αλλά θ
καταβολι των μιςκωμάτων κα γίνεται για τα ενεργά πάρκα. Για τα υπόλοιπα, μθ
ενεργά, πάρκα τα μιςκϊματα κα καταβάλλονται ςτθ ωάςθ ενεργοποίθςισ τουσ από
υδατοκαλλιεργθτζσ.

-

Σ χαρακτθριςμόσ και θ οριοκζτθςθ των Υ.Σ.Α.Ω. γίνεται με Υ.Δ. μετά από ειςιγθςθ του
Ω.Υ.Ε.Ξ.Α. και του Ω.Κ.Ω.Ρ.ΑΟ. θ οποία εκδίδεται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράωου 3 του άρκρου 10 του Ρόμου 2742/1999, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.

-

Ψα ειδικότερα ηθτιματα ςχετικά με τθν ίδρυςθ Υ.Σ.Α.Ω. ρυκμίηονται με Ξοινι
Ωπουργικι Απόωαςθ των ςυναρμόδιων υπουργϊν.
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-

Ξατά προτεραιότθτα ςτισ Υ.Α.Ω. τφπου α, αλλά και ςε όςεσ πλθροφνται οι
προχποκζςεισ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω., κα πρζπει ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν
θμερομθνία ιςχφοσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. να υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα, ςυνοδευόμενο από
τα προβλεπόμενα του Ρ. 2742/1999 και τθσ Ωπ. Απόωαςθσ ΩΥΕέίΔΕ
17239/1175Β/2002. Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κεςμοκζτθςθσ κα πρζπει να
ολοκλθρωκεί εντόσ πενταετίασ.

4.5.3. Επιτρεπόμενεσ ςυνοδζσ και υποςτθρικτικζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ
1) Χυνοδζσ εγκαταςτάςεισ
Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται:
-

Εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ,

-

ωυλάκια,

-

οδοί πρόςβαςθσ,

-

χϊροι παραμονισ προςωπικοφ,

-

αποκικεσ τροωϊν, αποκικεσ υλικϊν και εωοδίων,

-

εγκαταςτάςεισ ταΐςματοσ (ςιλό και ςωλθνϊςεισ όδευςθσ τροωϊν),

-

χϊροι διαχείριςθσ διχτυϊν (πλφςιμο – ςτζγνωμα – εμποτιςμόσ),

-

αγωγοί απορροισ και άντλθςθσ καλαςςινοφ νεροφ,

-

κλίβανοι αποτζωρωςθσ,

-

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτων (κακίηθςθ, μθχανικά ι / και βιολογικά
ωίλτρα),

-

χϊροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων,

-

αντλιοςτάςιο, γεωτριςεισ, υπόςτεγα,

-

μθχανοςτάςια, ςυνεργεία επιςκευϊν.

Σι υποδομζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κα πρζπει να χωροκετοφνται μεμονωμζνα, εγγφσ
κατά το δυνατόν των μονάδων παραγωγισ και εκτόσ του αιγιαλοφ. Από τισ ανωτζρω
εγκαταςτάςεισ, εντόσ του αιγιαλοφ είναι δυνατόν να χωροκετοφνται αυτζσ του ςυςτιματοσ
όδευςθσ τροωϊν και άντλθςθσ /απορροισ υδάτων, εωόςον πρόκειται για μθ μόνιμεσ
καταςκευζσ, κακϊσ και οι προβλιτεσ και οι γεωτριςεισ άντλθςθσ νεροφ.
Θ καταςκευι των εν λόγω εγκαταςτάςεων κα πραγματοποιείται ςφμωωνα με το κεςμικό
πλαίςιο που διζπει τθν καταςκευι τουσ και κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθν ζνταξι τουσ ςτο
ωυςικό περιβάλλον, με ςεβαςμό ςτα ωυςικά χαρακτθριςτικά και τθν πολεοδομικι και
αρχιτεκτονικι ωυςιογνωμία τθσ κάκε περιοχισ, χωρίσ αλλοιϊςεισ τθσ γεωμορωολογίασ τθσ,
εκχερςϊςεισ δαςϊν και αποψιλϊςεισ.

2) Ωποςτθρικτικζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιλαμβάνει τισ παρακάτω εγκαταςτάςεισ:
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α) ςτακμοί παραγωγισ γόνου (εκκολαπτιρια ιχκφων και λοιπϊν ειδϊν γλυκϊν και καλάςςιων
υδάτων),
β) ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί,
γ) μονάδεσ προπάχυνςθσ ιχκφων,
δ) εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ, ςυντιρθςθσ και παραγωγισ μθ μεταποιθμζνων αλιευτικϊν
προϊόντων (Χυςκευαςτιρια, Αποκελυωωτιρια, Ξζντρα Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, Ξζντρα
Ξακαριςμοφ Σςτρακοειδϊν, ήυκτικοί κάλαμοι).
Σι ςτακμοί παραγωγισ γόνου, οι ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί και οι μονάδεσ προπάχυνςθσ ιχκφων
χωροκετοφνται εκτόσ του αιγιαλοφ και ςε μζγιςτθ απόςταςθ 1.000 μζτρων από αυτόν.
Σι εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ, ςυντιρθςθσ και παραγωγισ μθ μεταποιθμζνων αλιευτικϊν
προϊόντων (Χυςκευαςτιρια, Αποκελυωωτιρια, Ξζντρα Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, Ξζντρα
Ξακαριςμοφ Σςτρακοειδϊν, ήυκτικοί κάλαμοι) χωροκετοφνται εκτόσ αιγιαλοφ, είτε
μεμονωμζνα ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ, τα Χχζδια έριςεων Γθσ, τθν
ιςχφουςα δαςικι νομοκεςία, είτε ςε οργανωμζνεσ ηϊνεσ (ΒΛΥΕ, ΒΛΣΥΑ, Εμπορευματικά Ξζντρα)
και κατά το δυνατόν εγγφσ των μονάδων εκτροωισ.
Χε περιπτϊςεισ χωροκζτθςθσ μονάδων ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ (υπό τθ μορωι Υ.Σ.Α.Ω.),
αλλά και ςε περιπτϊςεισ χωροκζτθςθσ μονάδων ςε Υ.Α.Χ.Π., προκρίνεται οριςμζνεσ από τισ
ςυνοδζσ και υποςτθρικτικζσ εγκαταςτάςεισ των μονάδων, κακϊσ και ζργα υποδομισ (π.χ.
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, οδοί πρόςβαςθσ κλπ) να μποροφν να αωοροφν ςε περιςςότερεσ τθσ
μίασ μονάδεσ ι και ςτο ςφνολο των μονάδων.

4.5.4. Διαςφνδεςθ με οριηόντιεσ χριςεισ
Ψα όρια τθσ μιςκωμζνθσ καλάςςιασ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ των μονάδων, είτε πρόκειται για τισ
μονάδεσ των Υ.Σ.Α.Ω. και των άτυπων ςυγκεντρϊςεων (Υ.Α.Χ.Π.), είτε για μεμονωμζνεσ
μονάδεσ, απζχουν (ςε ευκεία γραμμι):


έίλια (1.000) μζτρα τουλάχιςτον από λειτουργοφςα τουριςτικι μονάδα ι εγκατάςταςθ
και από υωιςτάμενεσ οικιςτικζσ αναπτφξεισ και / ι προγραμματιηόμενεσ με βάςθ
εγκεκριμζνα ι υπό εκπόνθςθ (Β.1 ςταδίου τθσ ςχετικισ μελζτθσ) ΓΥΧ και ΧέΣΣΑΥ και
πεντακόςια (500) μζτρα, εωόςον δεν υπάρχει οπτικι επαωι. Ωπό προχποκζςεισ είναι
δυνατι και επικυμθτι θ ςυνδυαςμζνθ χωροκζτθςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων και
μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, με απαραίτθτο όρο τθ διατιρθςθ υψθλισ ποιότθτασ
περιβάλλοντοσ ςφμωωνα και με ανάλογθ κατεφκυνςθ και του Ε.Υ.Χ.έ.Α.Α. για τον
Ψουριςμό, κυρίωσ για τθν παροχι αγροτουριςτικϊν υπθρεςιϊν.



έίλια (1.000) μζτρα τουλάχιςτον από μθ ςυμβατζσ χριςεισ (βιομθχανικζσ μονάδεσ,
εξορυκτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ).



Δφο (2) ναυτικά μίλια από λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν ι
βιομθχανικϊν μονάδων που εγκυμονοφν ςοβαροφσ κινδφνουσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.



Υεντακόςια
(500)
μζτρα
τουλάχιςτον
από
καταδυτικά
πάρκα
του
Ρ. 3409/2005 (με εξαίρεςθ τθσ ςυνδυαςμζνθσ χωροκζτθςθσ) και παραλίεσ κολφμβθςθσ
(οργανωμζνεσ ι μθ).
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έίλια (1.000) μζτρα τουλάχιςτον θ απόςταςθ βιολογικισ από μθ βιολογικι καλλιζργεια.

Σι ανωτζρω περιοριςμοί ιςχφουν αμωίδρομα, επομζνωσ και κατά τθν εγκατάςταςθ των
προαναωερόμενων δραςτθριοτιτων εγγφσ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να
τθροφνται οι ίδιεσ αποςτάςεισ.


Θ χωροκζτθςθ καλάςςιων Αιολικϊν Υάρκων πρζπει να αποωεφγεται εντόσ των
Υεριοχϊν Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν. Χτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ
επιτρζπεται υπό τον όρο να απζχουν από λειτουργοφςεσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ
τουλάχιςτον 500 μζτρα ςε ευκεία γραμμι. Θ παραγωγι ενζργειασ από ΑΥΕ για τισ
ανάγκεσ των Υ.Σ.Α.Ω. ι μεμονωμζνων μονάδων είναι επικυμθτι.



Σι όροι αλιείασ περιμετρικά των Υ.Σ.Α.Ω., αλλά και περιμετρικά των μονάδων εντόσ
αυτϊν, κεςπίηονται ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ τθσ κάκε περιοχισ μετά από
πρόταςθ του οικείου άορζα Διαχείριςθσ.



Χε κάκε περίπτωςθ και με τθν επιωφλαξθ των γενικϊν και ειδικϊν διατάξεων περί
αλιείασ που ιςχφουν για τθν περιοχι, θ αλιεία επαγγελματικι και εραςιτεχνικι δεν
επιτρζπεται περιμετρικά των ορίων τθσ ζκταςθσ εγκατάςταςθσ των μονάδων ςε
απόςταςθ μικρότερθ των εκατό (100) μζτρων ςε ευκεία γραμμι.



Θ χωροκζτθςθ νζων μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ πρζπει να αποωεφγεται
ςτισ περιοχζσ που χαρακτθρίηονται ωσ ανεπτυγμζνεσ τουριςτικά ι παρουςιάηουν
μεγάλο ενδιαωζρον για τθν ανάπτυξθ καλάςςιου τουριςμοφ.

Χτισ περιπτϊςεισ μονάδων και ηωνϊν οςτρακοκαλλιζργειασ οι ανωτζρω αποςτάςεισ πρζπει να
περιορίηονται κατά 50%.
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4.6. ΠΕΡΑΙΣΕΡΪ ΨΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ
Χτο παρόν κεωάλαιο δίνονται περαιτζρω κατευκφνςεισ για τισ ςχζςεισ Ωδατοκαλλιζργειασ με τισ
άλλεσ οριηόντιεσ χριςεισ, για εξειδικευμζνεσ και νζεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ανάπτυξθ
τεχνθτϊν υωάλων ι καταδυτικϊν πάρκων.

4.6.1. Συνζργεια με άλλεσ χριςεισ
Θ ςυνζργεια τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ με άλλεσ χριςεισ ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει ςθμαντικι
υςτζρθςθ, με αιτίεσ τθν αμωιλεγόμενθ και ελεγχόμενθ κινιτρων αντιπαράκεςθ μικρϊν ομάδων
των τοπικϊν κοινωνιϊν προσ τον κλάδο, το μονοςιμαντο προςδιοριςμό, τισ περιςςότερεσ
ωορζσ ωσ αιτία τθσ μείωςθσ των ιχκυαποκεμάτων τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ, τθ δζςμευςθ
καλαςςίου χϊρου κ.λ.π. Ξυριαρχεί θ γενικευμζνθ διατφπωςθ «οι υδατοκαλλιζργειεσ
ρυπαίνουν» ςε περιοχζσ με ζλλειμμα ορκολογικισ διαχείριςθσ αποβλιτων και λυμάτων
(απουςία εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων, παρουςία απορροωθτικϊν βόκρων, κ.α.),
παράνομθσ δόμθςθσ εξοχικϊν κατοικιϊν, περιοχϊν με προοπτικι ζνταξθσ και επζκταςθσ Γ.Υ.Χ.,
με τθν προςδοκία δθμιουργίασ υπεραξίασ ακινιτων.
Θ πραγματικότθτα αποδεικνφει ότι, θ ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ εξαςωαλίηει τθν
προςωορά υδρόβιων οργανιςμϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ κατά κεωαλιν κατανάλωςθσ
ψαριϊν (ωσ επιλογι υγιεινισ διατροωισ), ςτθν προςζλκυςθ επιχειρθματικοφ ενδιαωζροντοσ
και ςτθν τόνωςθ τθσ τοπικισ και περιωερειακισ ανάπτυξθσ. ίςτόςο, επιπλζον κετικζσ πλευρζσ
του Ψομζα δεν ζχουν αναδειχκεί και αξιοποιθκεί κατάλλθλα, όπωσ:
-

Σι μονάδεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν λειτουργοφν άτυπα και ωσ κφλακεσ ενίςχυςθσ των
ιχκυαποκεμάτων, ενιςχφοντασ ζμμεςα και ςε ζνα βακμό τθν παράκτια αλιεία. Θ
ορκολογικότερθ διαχείριςθ του καλαςςίου χϊρου, όπου αναπτφςςονται οι
παραγωγικζσ μονάδεσ με τρόπο που να διευκολφνει και τθν παράκτια αλιεία, κα
ςυνζβαλε περιςςότερο ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ χριςθσ και διαχείριςθσ του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ.

-

Θ Ωδατοκαλλιζργεια αναπτφςςεται κυρίωσ ςε όμορεσ προσ χερςαίεσ περιοχζσ με
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και άλλεσ χριςεισ του πρωτογενι τομζα. Θ ςυνζργεια των
ωορζων παράλλθλων χριςεων, ςτθν κατεφκυνςθ αναγνωριςιμότθτασ τθσ περιοχισ
τουσ, ωσ περιοχισ παραγωγισ ποιοτικϊν προϊόντων, μζςω ενόσ κατάλλθλου μείγματοσ
προωκθτικισ πολιτικισ, εκτόσ των επιπτϊςεων ςτθν τοπικι ανάπτυξθ, κα ςυνζβαλε
ςθμαντικά και ςτθ ςυνοχι των τοπικϊν κοινωνιϊν.

-

Θ Ωδατοκαλλιζργεια και κυρίωσ το τμιμα τθσ το οποίο αναπτφςςεται ςτο χερςαίο χϊρο
(υωάλμυρα οικοςυςτιματα, εςωτερικά επιωανειακά φδατα), είναι εγκατεςτθμζνο ςε
ιδιαίτερο και εξαιρετικό ωυςικό περιβάλλον, με ςχετικά καλι προςβαςιμότθτα. Χτισ
μονάδεσ αυτζσ κα μποροφςαν ςυμπλθρωματικά να λειτουργιςουν δράςεισ αλιευτικοφ
τουριςμοφ, αγροτουριςμοφ και οικοτουριςμοφ, ενιςχφοντασ το ςυνολικό ειςόδθμα τθσ
δραςτθριότθτασ. Χε περιοχζσ όπου παρατθρείται υψθλι ςυγκζντρωςθ παρόμοιων
οικοςυςτθμάτων, π.χ. των εςωτερικϊν Ωδατοκαλλιεργειϊν ςτισ λιμνοκάλαςςεσ του
Αμβρακικοφ ι του Υόρτο Οάγουσ, οι δράςεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ, αγροτουριςμοφ
και οικοτουριςμοφ κα μποροφςαν να λάβουν οργανωμζνθ μορωι ςε επίπεδο
καταλυμάτων, ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν ςτθν παραγωγι, γαςτριμαργία, κ.λ.π
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4.6.2. Ανάπτυξθ τεχνθτϊν υφάλων
Θ πόντιςθ τεχνθτϊν υωάλων, αωορά δραςτθριότθτα ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ τθσ υδρόβιασ
πανίδασ και χλωρίδασ, ςε περιοχζσ που εμωανίηουν μείωςθ των ιχκυαποκεμάτων.
Ζωσ ςιμερα, ζχουν αναπτυχκεί τεχνθτοί φωαλοι ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ άαναρίου του νομοφ
Ξομοτθνισ, ςτον κόλπο τθσ Λεριςςοφ του νομοφ έαλκιδικισ, ςτθν Ξάλυμνο, ςτθν Ξω και ςτθν
Υρζβεηα.
Δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ τεχνθτϊν υωάλων, ςυνοδεφεται από περιοριςτικά μζτρα ςε εφροσ
καλάςςιασ ηϊνθσ, είναι προωανισ αωενόσ θ ανάγκθ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν
ανάπτυξι τουσ και αωετζρου θ αξιολόγθςθ τθσ οριηόντιασ ςχζςθσ τουσ με τθν
Ωδατοκαλλιζργεια και το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω..
Θ απουςία διαχειριςτικισ πολιτικισ των ελλθνικϊν καλαςςϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ζλλειψθσ διαχείριςθσ του μεγάλου αρικμοφ ωυςικϊν υωάλων και τθσ ζλλειψθσ μζτρων
αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων για τουσ ιδθ ανεπτυγμζνουσ τεχνθτοφσ υωάλουσ, δεν
παρζχει τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με τθν Ωδατοκαλλιζργεια.
ίσ κατεφκυνςθ, διατυπϊνεται θ απαγόρευςθ ανάπτυξθσ μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν ςτον
πυρινα των τεχνθτϊν υωάλων και θ υπό προχποκζςεισ εγκατάςταςθ μονάδων ςτθν ευρφτερθ
ηϊνθ προςταςίασ αυτϊν.

4.6.3. Ανάπτυξθ καταδυτικϊν πάρκων
Θ ανάπτυξθ καταδυτικϊν πάρκων (ςε εωαρμογι του Ρ. 3409/05), αωορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ
ανταγωνιςτικοφ προϊόντοσ του τουριςτικοφ τομζα, το οποίο αναπτφςςεται ςτο καλάςςιο χϊρο.
Θ χωροκζτθςθ «περιοχϊν οργανωμζνθσ ανάπτυξθσ καταδυτικισ δραςτθριότθτασ» είναι
ςκόπιμο να ςυνδεκεί με τθν υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα.
Υρζπει δε, να κεωρθκεί ςυμβατι θ χωροκζτθςθ παραγωγικϊν μονάδων, με δυνατότθτα
παροχισ υπθρεςιϊν καταδφςεων αναψυχισ, υπό όρουσ και προχποκζςεισ που κζτει το ςχετικό
κεςμικό πλαίςιο.

4.7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΙΑΨΕΙΡΙΘ ΨΪΡΪΝ ΨΡΘΘ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αν και θ Ωδατοκαλλιζργεια –όπωσ ζχει προαναωερκεί- αωορά ςτθν πλζον ιπια όχλθςθ ςτο
περιβάλλον, ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χριςεισ του πρωτογενοφσ τομζα, πρζπει να
αντιμετωπιςκοφν ηθτιματα τόςο κατά τθ λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ όςο και μετά τθν
παφςθ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ (είτε για λόγουσ μετεγκατάςταςθσ μονάδων
παραγωγισ είτε για λόγουσ παφςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ).

4.7.1. Φάςθ λειτουργίασ
Ξατά τθ λειτουργία μίασ μονάδασ παραγωγισ, προκφπτουν ηθτιματα αντιμετϊπιςθσ, τόςο ςτο
κφριο παραγωγικό χϊρο (καλάςςιο, υδάτινο περιβάλλον), όςο και ςτο χερςαίο (υποςτθρικτικζσ
και ςυνοδζσ εγκαταςτάςεισ).
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Καλάςςιο περιβάλλον – Λχκυοκαλλιζργεια
Βαςικά ηθτιματα τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον αποτελοφν θ κακίηθςθ
ςωματιδιακοφ υλικοφ (από τθν προςκικθ τροωισ και τθν απζκκριςθ των εκτρεωόμενων
οργανιςμϊν), θ απελευκζρωςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτθν υδάτινθ ζκταςθ, θ χριςθ ουςιϊν και
τα περιςτατικά διαωυγισ των προσ εκτροωι ειδϊν ςτο ευρφτερο καλάςςιο περιβάλλον, κυρίωσ
ωσ προσ τθν πικανότθτα αναπαραγωγισ με άγριουσ/ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ και λιγότερο ωσ
προσ τθ μεταωορά αςκενειϊν ι άλλων πακογόνων παραγόντων.
Πζτρα εωαρμογισ κατά τθ λειτουργία των μονάδων κα μποροφςαν να είναι:
-

θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ των ιχκυοκλωβϊν ανά τακτά διαςτιματα (ανά πενταετία)
εντόσ τθσ μιςκωμζνθσ ζκταςθσ για τθν καλφτερθ διαςπορά του ςωματιδιακοφ υλικοφ.

-

Θ χριςθ καινοτόμων εωαρμογϊν και θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ ςτα
ελλθνικά φδατα, όπωσ π.χ. θ καλλιζργεια ωυκϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν
ιχκυοκαλλιζργεια, ωσ εργαλείο για τθ μείωςθ τθσ απελευκζρωςθσ των ανόργανων
κρεπτικϊν αλάτων ι θ καλλιζργεια οςτρακοειδϊν (κυρίωσ μυδιϊν) ςτο πυκμζνα ςε
ςυνδυαςμό με τθν ιχκυοκαλλιζργεια, ωσ εργαλείο για τθ μείωςθ (ι τθ μετατροπι του
ςε περιςςότερο βιοδιαςπϊμενθ μορωι) του ςωματιδιακοφ υλικοφ.

-

Θ χριςθ αποτελεςματικότερων εγκαταςτάςεων ςε περιςτατικά ακραίων καιρικϊν
ωαινομζνων, τα οποία ςυνικωσ ευκφνονται για τα επειςόδια διαωυγισ εκτρεωόμενων
ειδϊν.

Επιςθμαίνεται ότι ιδθ τα τελευταία χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί ςθμαντικά βιματα
βελτίωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, τα οποία ελαχιςτοποιοφν τισ επιδράςεισ ςτο
περιβάλλον, όπωσ5:

5

-

Ανάπτυξθ και εωαρμογι πρωτοκόλλων διατροωισ για βζλτιςτθ μετατρεψιμότθτα
τροωισ (FCR).

-

Ανάπτυξθ ιχκυοτροωϊν προςαρμοςμζνων ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ των εκτρεωόμενων
ειδϊν, με μεγαλφτερο χρόνο παραμονισ τουσ ςτο νερό.

-

Εωαρμογι αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων διανομισ τροωισ (ελαχιςτοποίθςθ τθσ
διαωυγισ τθσ τροωισ ςτο περιβάλλον).

-

Γενετικι επιλογι γεννθτόρων ι/και αυγϊν (επιλογι γεννθτόρων με ωυςικι
προδιάκεςθ για γρθγορότερθ ανάπτυξθ, καλφτερο FCR και αντίςταςθ ςε αςκζνειεσ).

-

Ανάπτυξθ και χριςθ διχτυϊν νζασ τεχνολογίασ (π.χ. Dyneema) ςτα οποία υπάρχει
περιοριςμζνθ επικάκιςθ οργανιςμϊν (με αποτζλεςμα τον περιοριςμό ι/και εξάλειψθ
χριςθσ antifouling ουςιϊν).

-

Ανάπτυξθ και εωαρμογι μεκόδων πρόλθψθσ αςκενειϊν (εμβολιαςμοί) και
ελαχιςτοποίθςθ κεραπευτικϊν αγωγϊν (ελαχιςτοποίθςθ χριςθσ κεραπευτικϊν
ουςιϊν).

-

Ενςωμάτωςθ κεραπευτικϊν ουςιϊν ςτισ τροωζσ (ελαχιςτοποίθςθ
διαωυγισ/διαςποράσ κεραπευτικϊν ουςιϊν ςτο περιβάλλον).

τθσ

Τα ςτοιχεία παρατίκενται και ςτθν πρόταςθ του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
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Καλάςςιο περιβάλλον - Σςτρακοκαλλιζργεια
Χτα πλαίςια τθσ ορκισ διαχείριςθσ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ, οι προτεινόμενεσ Υ.Σ.Α.Ω.
των νομϊν Υιερίασ και Θμακίασ, ζχουν ςυμπεριλάβει τθν μετακίνθςθ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα –ανά τριετία- των μονάδων ςε όμορθ κζςθ, ϊςτε να υπάρχει καλφτερθ διαςπορά
του ςωματιδιακοφ υλικοφ και θ μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ του πυκμζνα κάτω από τθ
μονάδα. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία γίνεται με τθ δζςμευςθ διπλάςιου χϊρου από το ςθμερινό
μιςκωμζνο, με πρόβλεψθ για κάκε μονάδα και ςτον κακοριςμζνο χρόνο, μετακίνθςθσ ςτθν
όμορθ δεςμευμζνθ κζςθ.
Ζκτακτα καιρικά ωαινόμενα ζχουν οδθγιςει τισ μονάδεσ ςε ςθμαντικζσ ηθμίεσ, με καταςτροωι
των γραμμϊν (ςκοινιϊν) ανάρτθςθσ των αρμακϊν, αλλά και τθν απϊλεια των αρμακϊν, με
αποτζλεςμα τθ ςυςςϊρευςθ ξζνων (ςυνκετικϊν) υλικϊν, ςτον πυκμζνα ι τθ μεταωορά ςε
παρακείμενεσ υδάτινεσ ι χερςαίεσ εκτάςεισ. Θ χριςθ ςτο εξωτερικό (Λςπανία) των αρκρωτοφ6
τφπου long line μονάδων, διαςωαλίηει –ςε περιπτϊςεισ κακοκαιρίασ- τθν επίπλευςθ των
γραμμϊν και των αρμακϊν, με αποτζλεςμα τθ μθ επιβάρυνςθ του υποςτρϊματοσ και
ανάκτθςθσ ενόσ μζρουσ του παραγόμενου ηωικοφ κεωαλαίου.
Θ ανάρτθςθ του γόνου, για τθ δθμιουργία των αρμακϊν, χρθςιμοποιεί ζνα πλζγμα ςτιριξθσ
(«κάλτςα»), το οποίο είτε ςε περιπτϊςεισ καταςτροωϊν, είτε από κακι διαχείριςθ,
ςυςςωρεφετε ςτο υπόςτρωμα. Θ ςφγχρονθ, ωιλικι προσ το περιβάλλον τεχνολογία, αωορά ςτθ
χριςθ πλζγματοσ ςτιριξθσ του γόνου, από βιοδιαςπϊμενα7 υλικά.
Χυμπλθρωματικά των παραπάνω, επιπλζον ηθτιματα διάκεςθσ και διαχείριςθσ απορριμμάτων
(π.χ. κενά κελφωθ) αποτελοφν κρίςιμα περιβαλλοντικά κζματα, τα οποία πρζπει να
αντιμετωπίηονται κεντρικά από το ωορζα διαχείριςθσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω.8.

Ωδατοκαλλιζργειεσ ςε ωυςικά υωάλμυρα οικοςυςτιματα
Αωορά τισ εκτατικοφ τφπου καλλιζργειεσ, οι οποίεσ είναι άμεςα εξαρτθμζνεσ από τθν είςοδο
ποςοτιτων νεροφ και επθρεάηονται από τθν είςοδο ωερτϊν υλικϊν και πικανϊν ρυπαντϊν.
Χτισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα κακαριςμοφ, απομάκρυνςθσ
και εξυγίανςθσ (όποτε απαιτείται) των ςυςςωρευμζνων ποςοτιτων λάςπθσ από τα ωερτά
υλικά, ϊςτε να διευκολφνεται θ κυκλοωορία των υδάτων (εκτόνωςθ προσ τθ κάλαςςα) και να
αποτρζπεται θ αλλοίωςθ των μορωολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυγκεκριμζνων κζςεων.
Για τθν αποωυγι ςυςςϊρευςθσ ρυπαντϊν ενκαρρφνεται θ χριςθ ωιλικϊν προσ το περιβάλλον
εωαρμογϊν, π.χ. θ τεχνολογία των πράςινων ωίλτρων, οι οποίοι αποτελοφν «προκάλαμουσ»
ειςαγωγισ των ρεόντων ειςερχόμενων υδάτων, όπου κατακρατοφνται οι προεντοπιςμζνοι και
ςτοχευμζνοι ρφποι και ςτθ ςυνζχεια το νερό ειςζρχεται ςτουσ χϊρουσ εκτροωισ.
Επιςθμαίνεται, ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των
ρφπων ςε παρόμοια οικοςυςτιματα και θ εωαρμογι μζτρων και από τθν αγροτικι
6

Κατά τθ διαβοφλευςθ τθσ Ρ.Ο.Α.Υ. Ν. Θμακίασ, με τουσ μυδοπαραγωγοφσ, ιταν αρνθτικοί ςτθν
υιοκζτθςθ τθσ, εφόςον κα απαιτείτο θ τροποποίθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των ςκαφϊν τουσ.
7

Στα πλαίςια τθσ προτεινόμενθσ Ρ.Ο.Α.Υ. Ν. Θμακίασ, ζχει υιοκετθκεί θ χριςθ βιοςιαςπϊμενων υλικϊν,
με κακολικι χριςθ από το τζλοσ τθσ τρίτθσ παραγωγικισ περιόδου.
8

Θ χριςθ ςυμπλθρϊματοσ διατροφισ –από κελφφθ οςτρακοειδϊν- αποτελεί μία εναλλακτικι επιλογι
διαχείριςθσ, τθν οποία κα πρζπει να διερευνιςουν οι φορείσ διαχείριςθσ.
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δραςτθριότθτα, με τθν εωαρμογι κανόνων ορκισ γεωργικισ πρακτικισ ςτα ηθτιματα χριςθσ
ωυτοωαρμάκων, λιπαςμάτων, νεροφ, κ.α..

4.7.2. Φάςθ παφςθσ
Θ παφςθ λειτουργίασ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να αντιμετωπίηει ηθτιματα τθσ
εγκατάλειψθσ και τθσ απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ. Ψα επί μζρουσ
προβλιματα, αωοροφν ςτθν εγκατάλειψθ:
-

των ςθμείων πρόςδεςθσ ςτο βυκό (μπλόκια),

-

των παςςάλων πρόςδεςθσ, αωορά κυρίωσ τθν οςτρακοκαλλιζργεια και τισ
παςςαλωτοφ τφπου μονάδεσ,

-

των χερςαίων υποδομϊν και εγκαταςτάςεων, αωορά κυρίωσ ςχετικά πρόχειρεσ
καταςκευζσ ι χριςθ κιβωτίων δομθμζνου ωορτίου (containers), αποςπαςμζνοι
ψυκτικοί κάλαμοι, οχθμάτων μεταωοράσ, κ.λ.π.

Θ αντιμετϊπιςθ των παραπάνω κα πρζπει να εςτιάηεται:
-

ςτα ςθμεία πρόςδεςθσ, τα οποία αωοροφν δομθμζνα ςτοιχεία ςτον πυκμζνα,
ιδιαιτζρωσ μεγάλου όγκου και βάρουσ, θ ανζλκυςθ των οποίων αντιμετωπίηει μεγάλα
τεχνικά προβλιματα. Χτισ περιπτϊςεισ δε, μαλακϊν υποςτρωμάτων, με υψθλι ςτάκμθ
ιηιματοσ είναι ςχεδόν αδφνατθ με τθ χριςθ ιπιων μζςων. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
μάλιςτα –όπωσ οι περιοχζσ με πολφ μαλακό υπόςτρωμα και ίηθμα- λειτουργοφν και ωσ
κφλακεσ καλάςςιασ ηωισ, όπου αναπτφςςονται δίκυρα μαλάκια και ωφκθ. Δεδομζνου
ότι κα αωαιρεκεί κάκε υπόλειμμα πρόςδεςθσ (ςυρματόςχοινα, ςκοινιά, κ.λ.π), δεν
αποτελοφν απειλι για το καλάςςιο περιβάλλον, για τθ ναυςιπλοΐα και για τθν αλιεία.

-

Θ απομάκρυνςθ παςςάλων πρόςδεςθσ αποτελεί ςθμαντικι απειλι και για τθ
ναυςιπλοΐα και για τθν αλιεία, εωόςον οι περιςςότεροι πάςςαλοι μετά τθν απουςία
ςυντιρθςθσ χάνουν τθ βάςθ ςτιριξθσ τουσ και βρίςκονται υπό τθν επιωάνεια του
νεροφ. Θ άρςθ και απομάκρυνςι τουσ, κρίνεται τελείωσ απαραίτθτθ, όπωσ και κάκε
ςτοιχείου που τουσ ςυνοδεφει.

-

Σι χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να απομακρυνκοφν ςτο ςφνολο τουσ και να
αποκαταςτακεί κατά το δυνατό ο χϊροσ, ςφμωωνα και με τα αιςκθτικά χαρακτθριςτικά
τθσ περιοχισ. Σι υποδοχείσ των απομακρυςμζνων αντικειμζνων (δομικά υλικά,
εξαρτιματα, κ.α.) πρζπει να είναι οι προβλεπόμενοι από τθν κείμενθ νομοκεςία.

4.7.3. Ριςτοποίθςθ αποκατάςταςθσ εγκαταςτάςεων Υδατοκαλλιζργειασ
Χε κάκε υπό ίδρυςθ Υ.Σ.Α.Ω. και εντόσ του ςχεδιαηόμενου χϊρου λειτουργίασ τθσ, ενδεχομζνωσ
να υπάρχουν εγκαταλελειμμζνεσ εγκαταςτάςεισ (ςτο καλάςςιο, υδάτινο και χερςαίο χϊρο) οι
οποίεσ πρζπει να απομακρυνκοφν και για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να περιλθωκεί αντίςτοιχοσ
ςχεδιαςμόσ ςτο τεφχοσ τθσ «Ψεχνικισ Ζκκεςθσ», το οποίο κα ςυνοδεφει το αίτθμα κακοριςμοφ
τθσ.
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Επίςθσ, κάκε αποχωροφςα από τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα παραγωγικι μονάδα και για τθ
διαδικαςία άρςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ, πρζπει να υποβάλλει βεβαίωςθ για τθν
απομάκρυνςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ όπου άςκθςε τθ δραςτθριότθτά τθσ.
Αντίςτοιχθ διαδικαςία, πρζπει να ακολουκεί και κάκε παραγωγικι μονάδα, θ οποία
μετεγκακίςταται.
Ψα πρωτόκολλα τιρθςθσ των διαδικαςιϊν αποκατάςταςθσ εγκαταλελειμμζνων χϊρων
Ωδατοκαλλιεργειϊν, αωοροφν:
α. Πρωτόκολλο αιτιματοσ κακοριςμοφ Π.Ο.Α.Τ.
-

-

Υεριλαμβάνεται ειδικό κεωάλαιο ςτο τεφχοσ τθσ «Ψεχνικισ ζκκεςθσ», ςτο οποίο
αναωζρονται:
o

οι κζςεισ και θ περιγραωι των εγκαταλελειμμζνων αντικειμζνων και
εγκαταςτάςεων,

o

θ μζκοδοσ απομάκρυνςισ τουσ,

o

οι υποδοχείσ απορρόωθςθσ τουσ.

Πετά τθν ζκδοςθ απόωαςθσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω., απομακρφνονται οι
εγκαταλελειμμζνεσ εγκαταςτάςεισ/αντικείμενα και ςτο βιβλίο ελζγχου διαχείριςθσ
απορριμμάτων, καταχωροφνται οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ των πιςτοποιθμζνων
υποδοχζων απορρόωθςθσ.

β. Πρωτόκολλο παφςθσ λειτουργίασ παραγωγικισ μονάδασ
Ξατά τθν υποβολι αιτιματοσ άρςθσ τθσ λειτουργίασ παραγωγικισ μονάδασ, αυτό πρζπει να
ςυνοδεφεται και από βεβαίωςθ απορρόωθςθσ του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων και του
εξοπλιςμοφ, από κατάλλθλουσ και πιςτοποιθμζνουσ υποδοχείσ.
γ. Πρωτόκολλο μετεγκατάςταςθσ παραγωγικισ μονάδασ
Ξατά τθν υποβολι αιτιματοσ εγκατάςταςθσ παραγωγικισ μονάδασ εντόσ Υ.Σ.Α.Ω.,
περιλαμβάνεται και ςχζδιο αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου όπου
δραςτθριοποιικθκε ςτο προθγοφμενο διάςτθμα και περιλαμβάνει:
o

περιγραωι των εγκαταςτάςεων και των άλλων αντικειμζνων,

o

τθ μζκοδο απομάκρυνςισ τουσ,

o

τουσ υποδοχείσ απορρόωθςισ τουσ.

Ψο ςχζδιο αποκατάςταςθσ περιλαμβάνει:
-

Πε τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ εντόσ Υ.Σ.Α.Ω. και ςε
διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν, από τθν οριςτικι παφςθ λειτουργίασ τθσ προγενζςτερθσ
κζςθσ, προςκομίηεται βεβαίωςθ απορρόωθςθσ των απορριμμάτων από
πιςτοποιθμζνουσ υποδοχείσ.

-

Σι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ καταχωροφνται ςτο βιβλίο ελζγχου διαχείριςθσ απορριμμάτων
τθσ μονάδασ.
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4.8. ΤΜΠΛΘΡΪΜΑΣΙΚΕ & ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΔΡΤΘ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Τ.
Χτο παρόν κεωάλαιο διατυπϊνονται πρόςκετεσ κατευκφνςεισ, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ
βιϊςιμθ λειτουργία των Υ.Σ.Α.Ω.

4.8.1. Ρροςδιοριςμόσ φζρουςασ ικανότθτασ
Σ προςδιοριςμόσ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ αποτελεί ζνα εργαλείο με το οποίο δφναται να
εκτιμθκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων ενόσ ι περιςςότερων ειδϊν, που μπορεί να ςτθρίξει ζνασ
δεδομζνοσ χϊροσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βιωςιμότθτα των οργανιςμϊν και τθν αειωορία του
περιβάλλοντοσ. Για το λόγο αυτό, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να προςδιορίηεται κάκε ωορά θ
μονάδα αναωοράσ (π.χ. το είδοσ του οργανιςμοφ ι ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του/των
καλλιεργοφμενων ειδϊν ι το ςφνολο των οργανιςμϊν που διαβιοφν ςτο χϊρο).
Σ προςδιοριςμόσ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ είναι αποτζλεςμα μεςο-βραχυπρόκεςμθσ
παρακολοφκθςθσ παραμζτρων του ςυςτιματοσ και ςε ςυγκεντρϊςεισ μονάδων κα πρζπει να
προςδιορίηεται ςε βάκοσ χρόνου.
Σ προςδιοριςμόσ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ του οικοςυςτιματοσ, όςον αωορά ςτο βακμό
ςυγκζντρωςθσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ και τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ αυτϊν ςτο
οικοςφςτθμα, κα πρζπει αξιολογεί μεταξφ άλλων και τισ παρακάτω παραμζτρουσ:


τα ωυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά των υδάτων του οικοςυςτιματοσ (π.χ. κερμοκραςία,
οξυγόνο, αλατότθτα, pH, κολερότθτα, αγωγιμότθτα, αιωροφμενο ςωματιδιακό υλικό,
ανόργανα κρεπτικά άλατα),



τισ κινιςεισ των υδάτινων μαηϊν (ρεφματα),



τισ επιδράςεισ τθσ παρακείμενθσ χερςαίασ ζκταςθσ ςτο υδάτινο οικοςφςτθμα (π.χ.
παρουςία εκβολικϊν οικοςυςτθμάτων, εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των ειςερχόμενων
ωορτίων και πικανϊν ρφπων), λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαχειριςτικά ςχζδια των
λεκανϊν απορροισ,



το δείκτθ ευρωςτίασ των καλλιεργοφμενων ειδϊν,



τθν παραγωγικότθτα του οικοςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ βιοτικοφσ παράγοντεσ,
όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροωφλλθσ, το ωυτοπλαγκτό και το ηωοπλαγκτό,



τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του πυκμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιολόγθςθσ
του ιηιματοσ και του ωυτο- και ηωοβζνκουσ,



τισ αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των καλλιεργοφμενων ειδϊν και
ωυςικϊν πλθκυςμϊν,



τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ βιοκοινωνίασ ωσ ςφνολο.

4.8.2. Επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και χριςεων
Δεν κα μπορεί να υποβάλλεται αίτθμα εγκατάςταςθσ παραγωγικισ μονάδασ, χωρίσ τον
προςδιοριςμό των απαραίτθτων υποςτθρικτικϊν και ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων. Δεδομζνθσ τθσ
οριοκζτθςθσ – ςε τάξθ μεγζκουσ – ςε ζκταςθ και δυναμικότθτα κάκε τφπου Υ.Σ.Α.Ω., πρζπει να
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περιλαμβάνονται κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ κατ’ ελάχιςτο για λιμενικζσ υποδομζσ και
χϊρουσ ωορτοεκωόρτωςθσ, ςυςκευαςτιρια, χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ωυλάκια, κ.α.
Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι – εκτόσ των οικονομιϊν κλίμακασ και χριςεων – επιτυγχάνει και
οικονομία ςτισ χριςεισ περιβαλλοντικά ευαίςκθτων ςυςτθμάτων και περιοχϊν, δθμόςιου και
εκνικοφ ςυμωζροντοσ.

4.8.3. Ρολυκαλλιζργεια
Θ πολυκαλλιζργεια, ωσ όροσ περιλαμβάνει τθν παράλλθλθ καλλιζργεια τουλάχιςτον δφο ειδϊν,
θ οποία αναβακμίηει το παραγόμενο τελικό προϊόν και το ειςόδθμα που παράγεται από αυτό.
Πιασ μορωισ πολυκαλλιζργειασ αποτελεί θ εκτατικι καλλιζργεια, ςτθν οποία ςτον ίδιο υδάτινο
χϊρο, διατθροφνται πολλά διαωορετικά είδθ. Υαρόλα αυτά, ςτθν εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια,
αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα δεν υωίςταται.
Θ προςζγγιςθ ανάπτυξθσ τθσ πολυκαλλιζργειασ, από τισ κζςεισ αξιολόγθςθσ των δυνατοτιτων
και των προκζςεων των παραγωγϊν, πρζπει να αωορά:


Ενίςχυςθ τθσ πολυκαλλιζργειασ ςε επίπεδο Υ.Σ.Α.Ω. και Υ.Α.Χ.Π., μεταξφ διαωορετικϊν
ειδϊν ιχκφων, οςτρακοειδϊν και άλλων καλάςςιων οργανιςμϊν.



Ενίςχυςθ τθσ πολυκαλλιζργειασ, ςε επίπεδο παραγωγικισ μονάδασ, προοπτικι θ οποία
είναι και θ περιςςότερο απομακρυςμζνθ για εντατικοφ τφπου ςε αντίκεςθ με
θμιεντατικοφ και εκτατικοφ τφπου Ωδατοκαλλιζργειεσ.

4.8.4. Εμφάνιςθ περιβαλλοντικϊν επειςοδίων και φαινομζνων
Θ γενικότερθ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ από τθν ανκρωπογενι δραςτθριότθτα, ςε
ςυνδυαςμό με τισ διαωοροποιιςεισ των κλιματικϊν αλλαγϊν και ενδεχομζνωσ και άλλων
παραμζτρων, ζχει οδθγιςει ςτθν εμωάνιςθ περιβαλλοντικϊν επειςοδίων με άμεςεσ επιπτϊςεισ
ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια, όπωσ:


το ωαινόμενο του μαηικοφ κανάτου ψαριϊν ςτο Παλιακό κόλπο (Πάρτιοσ – Απρίλιοσ
2009), το οποίο επζωερε ςθμαντικι ηθμία ςτουσ ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ και ςε μονάδεσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και αποδόκθκε ςτθν παρουςία τοξικοφ μικροωφκουσ του γζνουσ
Chattonella,



αντίςτοιχα ωαινόμενα, με υψθλό αρικμό κανάτων εμωανίςκθκαν ςτο παρελκόν και
ςτον Αμβρακικό κόλπο, χωρίσ να ζχουν προςδιοριςκεί τα ακριβι αίτια πρόκλθςισ των,



τα επαναλαμβανόμενα ωαινόμενα εμωάνιςθσ τοξικϊν ειδϊν ωυτοπλαγκτοφ9,
επθρεάηουν αρνθτικά τθ διάκεςθ προϊόντων οςτρακοκαλλιζργειασ, όςον αωορά μόνο
ςτο χρόνο διακίνθςθσ και όχι ςτθ διαςωάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.

9

Στθν Λςπανία – ανταγωνίςτρια χϊρα ςτθν παγκόςμια αγορά διάκεςθσ οςτρακοειδϊν εντατικισ
καλλιζργειασ (μυδιϊν), κατά τθν τελευταία πενταετία θ περίοδοσ λιψθσ απαγορευτικϊν μζτρων ςτθ
διακίνθςθ οςτρακοειδϊν από τθν παρουςία τοξικοφ φυτοπλαγκτοφ κυμαίνεται από 250 – 310
θμζρεσ/ζτοσ, χωρίσ να ακυρϊνει ι να μειϊνει τθ κζςθ τθσ Λςπανίασ ςτθ διεκνι αγορά διάκεςθσ
οςτρακοειδϊν.
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Ψα ωαινόμενα αυτά, πρζπει να αποτελοφν μόνιμο αντικείμενο παρακολοφκθςθσ και ζρευνασ.
Ψα παράκτια φδατα κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε ςυμμόρωωςθ με τθν οδθγία
2008/56/ΕΞ «περί πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ για το καλάςςιο
περιβάλλον (Σδθγία πλαίςιο για τθ καλάςςια ςτρατθγικι)» κακϊσ και με το Ρ. 3199/2003 και
το ΥΔ 51/2007 ςε ςυμμόρωωςθ τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΞ, όπου αυτι βρίςκει εωαρμογι για τα
παράκτια φδατα. Θ εωαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν ποιότθτα των υδάτων εκτροωισ κακϊσ
και θ εωαρμογι καλϊν πρακτικϊν10, μποροφν ςτοχευμζνα να ςυμβάλουν ςτθ διαχείριςθ
αντίςτοιχων ωαινομζνων, τα οποία βεβαίωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να αποτελοφν
αναςχετικό παράγοντα ανάπτυξθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

4.8.5. Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και πιλοτικϊν εφαρμογϊν
Θ ςυνεχισ αναηιτθςθ εκτροωισ νζων ειδϊν, μεκόδων, διαδικαςιϊν και εργαλείων διαχείριςθσ
του περιβάλλοντοσ κατά τθν άςκθςθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, αποτελεί
ενζργεια αιχμισ για τθ διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ.
ίςτόςο, οι περιοριςμζνοι διακζςιμοι πόροι για ζρευνα και γραωειοκρατικά εμπόδια, δεν
επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ δράςεων και αποτελεςμάτων, παρά τισ οριςμζνεσ11 επιτυχείσ
δραςτθριότθτεσ.
Γι αυτό το λόγο, ο χαρακτθριςμόσ τμθμάτων εντόσ των Υ.Σ.Α.Ω., ωσ χϊροι άςκθςθσ
πειραματιςμϊν και πιλοτικϊν12 εωαρμογϊν, πρζπει να ενκαρρφνεται. άορείσ αντίςτοιχων
δράςεων μπορεί να είναι ερευνθτικζσ ομάδεσ από ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτικοφσ ωορείσ,
παραγωγικοφσ ωορείσ, ωορείσ διαχείριςθσ Υ.Σ.Α.Ω., κακϊσ και ιδιωτικοφσ ωορείσ με
αντικείμενο τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα.

4.8.6. Διαφοροποίθςθ και πιςτοποίθςθ ποιότθτασ προϊόντων Υδατοκαλλιζργειασ
Θ βιολογικι καλλιζργεια, θ οποία υπόκειται ςε ςειρά περιοριςμϊν (αποςτάςεισ ιχκυοκλωβϊν,
ιχκυοωόρτιςθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά τροωισ, κ.α.), ςφμωωνα και με Ω.Α. ΩΥΑΑΨ 95767/2010

10

Θ Ν.Α. Φκιϊτιδασ υλοποιεί «Ρρόγραμμα ελζγχου και ενεργοποίθςθσ κινδφνου από τθν παρουςία
επιβλαβϊν μικροφυκϊν ςτο Μαλιακό κόλπο», θ εφαρμογι του οποίου πζραν των άλλων ζχει παράξει και
παράγει μια αξιόπιςτθ χρονοςειρά δεδομζνων, που αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο τόςο ςτα πλαίςια τθσ
διαχείριςθσ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων όςο τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ γενικότερα.
11

Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ «ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ», εγκρίκθκαν από τθ Γ.Γ.Ε.Τ. τα παρακάτω ζργα: 1)
Ζρευνα ςε μικρι και μεγάλθ κλίμακα για τθν παραγωγι ιχκφων υψθλισ βιολογικισ και διαιτθτικισ αξίασ,
2) Ανάπτυξθ μεκόδων αναπαραγωγισ του κρανιοφ ςαν μζτρο ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
ιχκυοκαλλιζργειασ με τθν ειςαγωγι νζων ειδϊν, 3) Αυτόνομοι αιςκθτιρεσ οπτικϊν νανο-ινϊν για τον
ποιοτικό ζλεγχο ιχκυοκαλλιεργειϊν, 4) Ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ
επιβλαβϊν μικροφυκϊν & πρόβλεψθσ τοξικϊν επειςοδίων ςε παράκτια οικοςυςτιματα, 5) Εναλλακτικζσ
μζκοδοι πρόλθψθσ και κεραπείασ ςτισ Ελλθνικζσ υδατοκαλλιζργειεσ, 6) Ανάπτυξθ καινοτόμων μεκόδων
και μοριακϊν εργαλείων για τον ζλεγχο και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των εκτρεφόμενων πλθκυςμϊν
τςιποφρασ και λαβρακιοφ. Επιπλζον, ιδιωτικι εταιρία τθσ Χϊρασ, ζχει αναπτφξει ςφςτθμα αποβολισ
βαρζων μετάλλων από οςτρακοειδι, κατοχυρϊνοντασ διεκνι δικαιϊματα τεχνογνωςίασ και
επιτρζποντασ τθ διάκεςθ οςτρακοειδϊν από επιβαρυμζνεσ περιοχζσ μετά από εξυγίανςθ.
12

Στθν προτεινόμενθ Ρ.Ο.Α.Υ. Ν. Θμακίασ ζχει περιλθφκεί τμιμα για τθν ανάπτυξθ πειραματικϊν και
πιλοτικϊν ςχεδίων.
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και ανταποδοτικά τθσ αποδίδεται θ πιςτοποίθςθ των προϊόντων τθσ ωσ βιολογικά, διεκδικεί
ιδιαίτερα μερίδια τθσ αγοράσ και υψθλότερεσ τιμζσ.
Υαράλλθλα και εω’ όςον επιλζγεται θ αξιοποίθςθ των αργοφντων υωάλμυρων
οικοςυςτθμάτων, ωσ υδατοκαλλιζργειεσ θμιεντατικισ και εκτατικισ εκτροωισ, κα πρζπει να
παραςχεκοφν κίνθτρα πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των εκτρεωόμεων ειδϊν, με τθν προςδοκία
τθσ ικανοποίθςθσ αντίςτοιχθσ ηιτθςθσ από τθν αγορά, ωσ προϊόντων υψθλισ διατροωικισ και
γαςτριμαργικισ αξίασ.

4.8.7. Χριςθ και αξιολόγθςθ υφιςτάμενων μελετϊν Ρ.Ο.Α.Υ. ςε ςχζςθ με το Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
Θ ταχφτατθ προϊκθςθ των διαδικαςιϊν κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου 13 Ρ.
Κεςςαλονίκθσ το τελευταίο διάςτθμα και θ αντίςτοιχθ ακολουκοφμενθ για τον κακοριςμό τθσ
Υ.Σ.Α.Ω. ΠΩΔΛΑ ΠΑΞΦΩΓΛΑΟΣΩ – ΥΩΔΡΑΧ Α.Ε. και Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Θμακίασ –
ΥΦίΨΕΑΧ Α.Ε., αωενόσ ενεργοποίθςε το ενδιαωζρον για τθν προϊκθςθ αντίςτοιχων αιτθμάτων
και αωετζρου κζτει το ηιτθμα του περιεχόμενου (ςκοπιμότθτα, χωροκζτθςθ και χωροταξικι
οργάνωςθ, καταλλθλότθτα περιοχισ, κ.λ.π) και τθσ αξιοποίθςθσ υωιςτάμενων μελετϊν Υ.Σ.Α.Ω.
Ξατά τθ διαδικαςία χωροκζτθςθσ των Υ.Σ.Α.Ω. προτείνεται να αξιοποιθκοφν οι υωιςτάμενεσ
μελζτεσ Υ.Σ.Α.Ω., που ζχουν εκπονθκεί ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Αλιεία
2000-2006» (μ’ εξαίρεςθ αυτζσ του Κερμαϊκοφ κόλπου), αωοφ επικαιροποιθκοφν με βάςθ τισ
τελευταίεσ εξελίξεισ του κλάδου, τισ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι χωροκζτθςθσ και τθ ωζρουςα
ικανότθτα των περιοχϊν και να ςυμπλθρωκοφν πλιρωσ ωσ προσ το αίτθμα υποβολισ ωακζλου
κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω.
Θ αξιοποίθςθ των παραπάνω μελετϊν και θ ςυςχζτιςθ τουσ, με το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. προτείνεται
να είναι:
-

για τισ μελζτεσ οι οποίεσ ολοκλιρωςαν τθ κεςμικι διαδικαςία (γνωμοδοτιςεισ
ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν, κετικισ γνϊμθσ και ζγκριςθσ από τα οικεία νομαρχιακά
ςυμβοφλια, όπωσ θ Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Κεςςαλονίκθσ, θ Υ.Σ.Α.Ω ΠΩΔΛΑ
ΠΑΞΦΩΓΛΑΟΣΩ – ΥΩΔΡΑΧ Α.Ε.) να αποτελοφν οργανικό τμιμα του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. και τθν
πρϊτθ εωαρμογι των κατευκφνςεϊν του.

-

Για τισ υπόλοιπεσ υωιςτάμενεσ μελζτεσ, κα πρζπει να γίνει προςαρμογι και
επικαιροποίθςθ με βάςθ τισ κατευκφνςεισ, τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ που κζτει
το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. Χτο πλαίςιο τθσ επικαιροποίθςθσ κα διερευνϊνται ςτο ςφνολο τθσ
Υ.Α.Ω. οι παράμετροι καταλλθλότθτασ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ περιοχισ
χωροκζτθςθσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω., θ οποία μπορεί και να διαωζρει από τθν προτεινόμενθ ςτισ
αρχικζσ μελζτεσ, λόγω διαωοροποίθςθσ των ςυνκθκϊν.

13

Θ ιςχφσ του Ν. 2742/99 ενεργοποίθςε το ενδιαφζρον για τον κακοριςμό Ρ.Ο.Α.Υ., ιδιαιτζρωσ ςε
περιοχζσ όπου θ παραγωγικι δραςτθριότθτα είχε ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθ κεςμικι ωριμότθτά τθσ. Θ
πρϊτθ απόπειρα ζγινε το 1999 με τθν υποβολι αιτιματοσ κακοριςμοφ Ρ.Ο.Α.Υ. ςτθν
οςτρακοπαραγωγικι ηϊνθ τθσ Χαλάςτρασ και ςτθ ςυνζχεια με το αίτθμα χωροκζτθςθσ μίασ Ρ.Ο.Α.Υ. ςε
επίπεδο νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Ωςτόςο δεν προζκυψε ανταπόκριςθ τθσ Ρολιτείασ, εφόςον θ εγκφκλιοσ
εφαρμογισ (Υπ. Απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002) εκδόκθκε μεταγενζςτερα (2002)και τότε ζγινε
δυνατι θ ζναρξθ διαδικαςιϊν κακοριςμοφ Ρ.Ο.Α.Υ. Κερμαϊκοφ κόλπου Ν. Κεςςαλονίκθσ
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Πελζτεσ για τθ δθμιουργία Υ.Σ.Α.Ω. μποροφν να εκπονοφνται με ευκφνθ του Ωπουργείου
Καλαςςίων Ωποκζςεων, Ριςων και Αλιείασ ι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτθν
περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ οποίασ προτείνεται θ δθμιουργία Υ.Σ.Α.Ω. ι ωορζων που
προςδιορίηονται από το Ρ. 2742/99. Σι μελζτεσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ και δεν
υποκακιςτοφν τισ μελζτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του ν.2742/1999.

4.9. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΘΕΜΙΚΪΝ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΪΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΪΝ ΑΝΑΜΟΡΧΪΘ
ΙΨΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Χτα πλαίςια ςχεδιαςμοφ του προτεινόμενου Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν
εναρμόνιςθ και βελτίωςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, οι οποίεσ αωοροφν ςτο κακεςτϊσ
μίςκωςθσ καλαςςίου χϊρου, χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ, διαδικαςιϊν κακοριςμοφ
Υ.Σ.Α.Ω., πολεοδομικϊν διατάξεων, αδειοδοτιςεων παραγωγικϊν μονάδων, κ.α.
Είναι προωανισ θ ανάγκθ τροποποίθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου, κυρίωσ ςτθν κατεφκυνςθ
άρςθσ αςαωειϊν, παραλείψεων, γραωειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ
και αναβάκμιςθσ με μζτρα υποςτιριξθσ του Ψομζα και ςτθ διατφπωςθ διαδικαςιϊν ευελιξίασ
και ταχφτθτασ αδειοδότθςθσ των μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Σι προτεινόμενεσ κεςμικζσ αλλαγζσ πρζπει να διαςωαλίηουν τθν ανάπτυξθ του Ψομζα και να
χαρακτθρίηονται από ςυμβατότθτα ωσ προσ τισ διατάξεισ του Χυντάγματοσ τθσ έϊρασ, τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθ δυνατότθτα άμεςθσ εωαρμογισ, ϊςτε να εξυπθρετοφν τουσ
ςτόχουσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.

4.9.1. Μιςκϊςεισ Υδατοκαλλιεργειϊν
Αρμοδιότθτα μιςκϊςεων
Σι μιςκϊςεισ Ωδατοκαλλιεργειϊν ςε καλάςςιεσ εκτάςεισ αποτελοφν αρμοδιότθτα του Γ.Γ. τθσ
οικείασ περιωζρειασ και οι μιςκϊςεισ Ωδατοκαλλιεργειϊν εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων
αποτελοφν αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ κτθματικϊν υπθρεςίεσ, ωσ εκπρόςωποι των
ςυμωερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Δεδομζνου:


του χαρακτθριςμοφ των καλαςςίων εκτάςεων και των υδάτινων ςυςτθμάτων ςτον
εςωτερικό χερςαίο χϊρο, ωσ χϊρων κοινόχρθςτου ενδιαωζροντοσ υπό τθν κυριότθτα
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου,



ότι ο κεςμόσ του αιρετοφ περιωερειάρχθ (ςφμωωνα με τθν εωαρμογι του ςχεδίου
Ξαλλικράτθσ), δεν ταυτίηεται και με τον χαρακτιρα του εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου,

κα πρζπει θ αρμοδιότθτα μίςκωςθσ υδάτινων εκτάςεων με ςκοπό τθν υδατοκαλλιζργεια να
παραμείνει ςτον εκπρόςωπο του κρατικισ διοίκθςθσ.

έρονικι διάρκεια μιςκϊςεων
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Λδιαίτερο ηιτθμα, αωορά θ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ωσ προσ τθ ςχζςθ καταβολισ του
τιμιματοσ τθσ μίςκωςθσ και του ωωζλιμου χρόνου εκμετάλλευςθσ. Χυγκεκριμζνα, το τίμθμα
του μιςκϊματοσ είναι απαιτθτό από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ μίςκωςθσ, ενϊ θ ζκδοςθ άδειασ
14
λειτουργίασ τθσ μονάδασ απαιτεί κατά μζςο όρο χρονικι διάρκεια 18-24 μινεσ . Υρακτικά,
καταβάλλεται το τίμθμα για μία χριςθ, τθν οποία ο παραγωγόσ / θ επιχείρθςθ τθν
απολαμβάνει με υςτζρθςθ και με ζλλειμμα παραγωγικισ χρονικισ διάρκειασ. Εάν ςτα
παραπάνω προςτεκεί θ απαίτθςθ για ζργα και εργαςίεσ επί του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, ο
χρόνοσ αυτόσ αυξάνει επιπλζον 8-12 μινεσ.
Επομζνωσ είναι ςκόπιμο, το τίμθμα του μιςκϊματοσ να καταβάλλεται από τθν επόμενθ τθσ
ζκδοςθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ, ςτοιχείο το οποίο κα ενιςχφει και τθ
ςχζςθ Υολιτείασ και πολίτθ.

Επαναμιςκϊςεισ καλάςςιων Ωδατοκαλλιεργειϊν
Πε βάςθ το νομοκετικό διάταγμα 420/1970 άρκ. 64 παρ. 3, νόμοσ 1845/1989 άρκ. 32 παρ. 7β,
διατυπϊνεται ςχετικά αςαωϊσ θ διάρκεια μίςκωςθσ και επαναμίςκωςθσ καλαςςίων χϊρων
χωρίσ δθμοπραςία (επιτρζπεται θ επαναμίςκωςθ για δεφτερθ δεκαετία).
Πε ζγγραωο του ΩΥΑΑΨ – Γενικι Δ/νςθ Αλιείασ – Δ/νςθ Ωδατοκαλλιεργειϊν & Εςωτερικϊν
Ωδάτων (αρ. πρωτ. 95099/15-07-10), διευκρινίηεται ότι «παρζχεται θ δυνατότθτα ανανζωςθσ
επαναμίςκωςθσ καλαςςίων χϊρων, χωρίσ χρονικό όριο, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ
που τίκενται (εξόφλθςθ υποχρεϊςεων, βιωςιμότθτα) για τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων
αιτθμάτων και τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων».
Υροτείνεται να τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί το άρκρο 32 παργρ.7β του Ρ.1845/89 ςε ότι
αωορά ςτθ δυνατότθτα επαναμιςκϊςεισ καλάςςιων εκτάςεων, οι οποίεσ κα αξιοποιθκοφν δια
τθσ υδατοκαλλιζργειασ, πζραν τθσ μιασ ωοράσ, εωόςον ο μιςκωτισ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ
προχποκζςεισ , οι οποίεσ κα πρζπει να κακοριςτοφν ςαωϊσ. Υροτείνεται να εωαρμοςτοφν οι
διατάξεισ του άρκρου 19, παραγρ.11 του Ρ. 3208/2003.

Πιςκϊςεισ Υ.Σ.Α.Ω.
Υροτείνεται (ςτα πλαίςια των προτάςεων του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αναμόρωωςθ τθσ ιςχφουςασ
Ρομοκεςίασ) θ τροποποίθςθ των όρων μίςκωςθσ των καλαςςίων εκτάςεων ςτουσ ωορείσ
διαχείριςθσ Υ.Σ.Α.Ω. (όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτα πλαίςια του Ρ. 2742/99 αρ. 10) και των
μιςκϊςεων επιμζρουσ καλαςςίων τμθμάτων τθσ Υ.Σ.Α.Ω., από το ωορζα διαχείριςθσ προσ
παραγωγικζσ μονάδεσ που επιλζγουν να εγκαταςτακοφν εντόσ των ορίων τθσ Υ.Σ.Α.Ω.
Χτο άρκρο 10 παράγραωοσ 2 του Ρ. 2742/99 ορίηεται ότι «… Θ εδαφικι ζκταςθ των προσ
ανάπτυξθ περιοχϊν τθσ παρ. 1 πρζπει να ανικει ςτθν κυριότθτα του ςυνιςτϊμενου κατά τθν
παροφςα παράγραφο φορζα ι να ζχει παραχωρθκεί ς’ αυτόν κατά χριςθ με μακροχρόνια
μίςκωςθ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. ….»

14

Θ ζνταξθ των παραγωγικϊν μονάδων εντόσ Ρ.Α.Υ., τισ απαλλάςςει από τθ διαδικαςία Ρ.Ρ.Ε.Α. και
εξοικονομεί χρόνο, ωςτόςο παραμζνει θ άδικθ ςχζςθ ςυμβατικοφ χρόνου μίςκωςθσ προσ τον ωφζλιμο
χρόνο μίςκωςθσ.
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Δεδομζνου όμωσ, ότι οι καλάςςιεσ εκτάςεισ, τα υδάτινα εςωτερικά ςυςτιματα, ο αιγιαλόσ, θ
παραλία, θ όχκθ ποταμοφ και λίμνθσ, χαρακτθρίηονται ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι δθμοςίου
ςυμωζροντοσ και κυριότθτασ του Ελλθνικοφ δθμοςίου, δεν επιτρζπεται θ υπεκμίςκωςθ.
Χυνεπϊσ, δεν μπορεί να βρει εωαρμογι το αίτθμα επιμζρουσ μιςκϊςεων, εντόσ τθσ
μιςκωμζνθσ ζκταςθσ Υ.Σ.Α.Ω..
Σι μιςκϊςεισ καλαςςίων και άλλων υδάτινων εκτάςεων - για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ,
από προςωυγζσ τρίτων – κα αωορά ςτισ διαδικαςίεσ μεταξφ του αιτοφντοσ τθ μίςκωςθ και του
εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Ξρίνεται ςκόπιμο για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Υ.Α.Σ.Ω., το αίτθμα μίςκωςθσ να
απευκφνεται προσ το ωορζα διαχείριςθσ και μετά από αξιολόγθςθ και ςφμωωνθ γνϊμθ του, να
προωκείται προσ τον κακοριςμζνο εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για απόωαςθ
μίςκωςθσ. Σι ωορείσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ, περιορίηονται ςτα διαχειριςτικά τουσ
κακικοντα.

Πιςκϊςεισ αιγιαλοφ, παραλίασ, παρόχκιασ ηϊνθσ ποταμοφ και λίμνθσ
Χτα πλαίςια του προτεινόμενου Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. προτείνεται θ προςαρμογι του κακεςτϊτοσ
χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων επί του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, για τθ διευκόλυνςθ των
απαραίτθτων εγκαταςτάςεων των Ωδατοκαλλιεργειϊν, με αίτθμα τροποποίθςθσ του Ρ.
2971/2001 και του Ρ.Δ. 439/1970. Δεδομζνου του προςδιοριςμοφ χριςθσ, των υποςτθρικτικϊν
και ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων Ωδατοκαλλιεργειϊν, προκφπτει θ ανάγκθ βελτίωςθσ των
υωιςτάμενων διατάξεων, όπωσ:
I. Θ διζλευςθ αγωγϊν όδευςθσ νεροφ, τροωισ για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ
ιχκυογεννθτικϊν ςτακμϊν, εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ, τροωϊν, κ.α.
ςυναωοφσ χαρακτιρα (με τθν προχπόκεςθ μθ μόνιμων καταςκευϊν), κα πρζπει να
περιλθωκοφν ςτισ διατάξεισ του άρκ. 13 περί «παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ
και παραλίασ», προςδίδοντασ ευελιξία και ταχφτθτα κατά τισ ςχετικζσ αδειοδοτιςεισ.

Πιςκϊςεισ δθμόςιων ιχκυοτροωείων
Ψίκεται ηιτθμα τροποποίθςθσ των άρκ. 38 και 50 του Αλιευτικοφ Ξϊδικα, ςε ότι αωορά ςτο
πλαίςιο των μιςκϊςεων δθμόςιων ιχκυοτροωείων, με ςκοπό τθν προςταςία των ευαίςκθτων
οικοςυςτθμάτων, από το προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
Θ πραγματικότθτα είναι ότι τα υωάλμυρα, λιμναία και γενικά ρζοντα εςωτερικά επιωανειακά
φδατα, αποτελοφν αργοφντεσ πόρουσ του Ψομζα των Ωδατοκαλλιεργειϊν. Θ ςθμερινι
κατάςταςι τουσ – πλζον κετικϊν εξαιρζςεων15 – είναι αποτζλεςμα πολιτικϊν «μθν αγγίηετε»,
όπου επί τθσ ουςίασ δεν αςκείται καμία διαχείριςθ και δεν εωαρμόηεται κανζνα μζτρο
προςταςίασ, και πολιτικϊν μετατροπισ τουσ ςε άτυπουσ αποδζκτεσ εκπλυμάτων γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων, επεξεργαςμζνων ι μθ λυμάτων, ςτερεϊν απορριμμάτων, κ.α..
Θ πραγματικότθτα όμωσ ςε άλλεσ χϊρεσ, αποδεικνφει ότι μποροφν να αποτελζςουν δυναμικό
τμιμα τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, με παράλλθλθ αναβάκμιςθ των μζτρων προςταςίασ τουσ,
15

Θ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ υδάτινων οικοςυςτθμάτων, όπωσ ςτθ λιμνοκάλαςςα του Ρόρτο – Λάγουσ, ςτισ
λιμνοκάλαςςεσ τθσ Κεραμωτισ, κ.α. αποτελοφν εξαιρζςεισ οι οποίοι ωςτόςο δείχνουν τθν κατεφκυνςθ.
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ειςάγοντασ νζεσ χριςεισ και τθν καλλιζργεια νζων ειδϊν με υψθλι εμπορικι αξία (ευρφαλα
είδθ, καρκινοειδι δεκάποδα, κ.α.).
Θ τροποποίθςθ τθσ κεςμικισ διάταξθσ πρζπει να διαςωαλίηει το κφριο χαρακτθριςτικό ωσ
ιχκυοτροωείων εκτατικισ ι θμιεντατικισ μορωισ, να επιτρζπει τισ οριηόντιεσ χριςεισ
αλιευτικοφ τουριςμοφ και οικοτουριςμοφ και να αποτρζπει χριςεισ που επιβαρφνουν τθ
ωυςικι λειτουργία τουσ ςτο ευρφτερο οικοςφςτθμα.

4.9.2. Ρολεοδομικζσ διατάξεισ
Ψίκεται ηιτθμα για τθν τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ πολεοδομικϊν διατάξεων του
Διατάγματοσ από 31/5/1985 (άΕΞ 270 Δ) «τροποποίθςθ των όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ
των γθπζδων των κείμενων εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων των πόλεων και εκτόσ των ορίων
των νομίμωσ υωιςτάμενων προ του ζτουσ 1923 οικιςμϊν», προκειμζνου ςτισ προβλεπόμενεσ
παρεκκλίςεισ του Διατάγματοσ να υπαχκοφν και τα ζργα υποςτιριξθσ των μονάδων
υδατοκαλλιζργειασ και των ςτακμϊν παραγωγισ γόνου.

4.9.3. Τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 2965/2001
Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία μονάδων παραγωγισ υδατοκαλλιζργειασ και εγκαταςτάςεων
υποςτιριξθσ (Λχκυογεννθτικοί ςτακμοί, αποκικεσ, ςυςκευαςτιρια, Ξ.Α.Σ., κ.λ.π., εωαρμόηονται
διατάξεισ του Ρ.2965/2001 (άΕΞ 270 Α) «περί βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ Αττικισ και άλλεσ
διατάξεισ», που αωοροφν ςτισ Βιομθχανικζσ – Βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ, με ςυνζπεια τθ
δθμιουργία ςοβαρϊν προβλθμάτων ςτισ επιχειριςεισ του τομζα που πολλζσ ωορζσ ςτεροφνται
και τθσ δυνατότθτασ ίδρυςθσ των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων για τθν απρόςκοπτθ
λειτουργία των μονάδων τθσ Υεριωζρειασ Αττικισ.
Κα πρζπει να γίνουν οι αναγκαίεσ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ των ςχετικϊν διατάξεων,
προκειμζνου αυτζσ να μθν ζχουν εωαρμογι για τθν αδειοδότθςθ των υποςτθρικτϊν
εγκαταςτάςεων των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, ςτακμϊν παραγωγισ γόνου και
ςυςκευαςτθρίων, λόγω τθσ ωφςθσ των ζργων και του τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, που
υπάγονται.

4.9.4. Υποκείμενεσ διατάξεισ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
Ψίκεται το ηιτθμα ολοκλιρωςθσ του ςχεδιαςμοφ χωροταξικισ οργάνωςθσ του Ψομζα, με το
προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. και πρόνοια δζςμευςθσ χερςαίου χϊρου για τισ υποςτθρικτικζσ και
ςυνοδζσ εγκαταςτάςεισ ςτο χερςαίο χϊρο τθσ καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ όμορα προσ τθν
ακτογραμμι και από τον αιγιαλό ζωσ και απόςταςθ 1.000m.
Δεδομζνθσ τθσ πολιτικισ ενίςχυςθσ και αναβάκμιςθσ του Ψομζα Ωδατοκαλλιεργειϊν, ωσ Ψομζα
αιχμισ τθσ Εκνικισ Σικονομίασ, θ ολοκλθρωμζνθ και οριηόντια λιψθ μζτρων αναπτυξιακισ
πολιτικισ ςτον υποκείμενο χωροταξικό ςχεδιαςμό, πρζπει να περιλαμβάνει:


ΥΡΕΚΑ
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για περιοχζσ ιδθ εξαρτϊμενεσ από τθν Ωδατοκαλλιζργεια, επιλογι πολιτικϊν
διατιρθςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν περιωερειακι οικονομία και τθν
απαςχόλθςθ,



για περιοχζσ Υ.Σ.Α.Ω., θ ανάπτυξθ των δικτφων – ιδιαιτζρωσ των δικτφων μεταωορϊν –
με ευκφνθ και χρθματοδότθςθ των περιωερειακϊν αυτοδιοικιςεων,



για περιοχζσ Υ.Σ.Α.Ω. με προωανείσ υψθλζσ ανάγκεσ ανάπτυξθσ χερςαίων
υποςτθρικτικϊν και ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων, τροποποίθςθ των πολεοδομικϊν
διατάξεων και των περιοριςμϊν αυτϊν για των εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ, υπό τον όρο
ανάπτυξθσ κακετοποιθμζνων εγκαταςτάςεων, ςε επίπεδο Υ.Σ.Α.Ω.

4.9.5. Ερευνθτικι δραςτθριότθτα – Ριλοτικζσ πρωτοβουλίεσ
Θ ερευνθτικι δραςτθριότθτα πρζπει να αποτελεί οργανικό ςτοιχείο τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ και
να ακολουκείται πολιτικι αυξανόμενθσ ενςωμάτωςθσ τόςο ςε επίπεδο περιοχϊν ανάπτυξθσ
Ωδατοκαλλιεργειϊν όςο και ςε επίπεδο παραγωγικϊν μονάδων, από τουσ ωορείσ τθσ
παραγωγικισ δραςτθριότθτασ και από τουσ ωορείσ διαχείριςθσ των Υ.Σ.Α.Ω.
Θ ανάπτυξθ δοκιμαςτικϊν υδατοκαλλιεργειϊν πρζπει να ενιςχφεται και να υλοποιείται ςε δφο
κατευκφνςεισ:


τθσ πειραματικισ καλλιζργειασ, θ οποία αωορά εωαρμοςμζνθ ζρευνα ςε μικροκλίμακα
ςτο πεδίο και με ςυνζργεια επιςτθμονικϊν ωορζων, εξειδικευμζνων ωορζων του
ιδιωτικοφ τομζα και παραγωγικϊν μονάδων ι και ωορζων διαχείριςθσ Υ.Σ.Α.Ω.,



τθσ πιλοτικισ καλλιζργειασ, θ οποία αωορά πιλοτικι εωαρμογι μεκόδων, διαδικαςιϊν
και νζων ειδϊν εκτροωισ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με ωορείσ τισ παραγωγικζσ
μονάδεσ ι τουσ ωορείσ διαχείριςθσ Υ.Σ.Α.Ω.

4.10. ΠΕΡΙΟΨΕ ΜΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΪΝ
1. Θ χωροκζτθςθ μονάδων οςτρακοκαλλιζργειασ και καλλιζργειασ γλυκζων υδάτων (π.χ.
πεςτροωοκαλλιζργεια, κυπρινοκαλλιζργεια, κ.α.) δεν επιτρζπεται ςε περιοχζσ που τα
φδατά τουσ ζχουν κρικεί ακατάλλθλα για καλλιζργεια και αλιεία οςτρακοειδϊν,
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ξ.Ω.Α. αρικ. 46399/1352/1986 (άΕΞ 438 Β).

2. Θ χωροκζτθςθ μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ δεν επιτρζπεται ςε περιοχζσ
όπου χρθςιμοποιοφνται ωσ πεδία βολισ, ςε περιοχζσ διαφλων ναυςιπλοΐασ και
εγκαταςτάςεισ καλωδίων ι αγωγϊν μεταωοράσ ενζργειασ, τθλεπικοινωνιϊν κ.ά.
3. Θ χωροκζτθςθ μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ ςε βυκοφσ με καλάςςια
βλάςτθςθ (Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina και Zostera moltii)
γίνεται ςφμωωνα με τουσ ιδιαίτερουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κακορίηονται από
τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία που διζπει τα οικοςυςτιματα αυτά. H χωροκζτθςθ
μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ δεν επιτρζπεται ςε οικοτόπουσ Posidonia
Oceanica που βρίςκονται εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν του Ευρωπαϊκοφ
Σικολογικοφ Δικτφου NATURA 2000.
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4. Απαγορεφεται θ ίδρυςθ μονάδων καλλιζργειασ γλυκζων υδάτων ςε πλωτζσ
εγκαταςτάςεισ εντόσ λιμνϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για φδρευςθ.
5. Απαγορεφεται θ ίδρυςθ χερςαίων εγκαταςτάςεων (ςυνοδϊν και υποςτθρικτικϊν)
υδατοκαλλιζργειασ ςε γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ.

4.11. ΠΕΡΙΟΨΕ ΠΟΤ ΤΝΔΕΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΙΚΑ ΚΑΘΕΣΪΣΑ
1. Χε περιοχζσ που ζχουν κθρυχκεί ωσ Ενάλιοι Αρχαιολογικοί έϊροι (Ρ.3028/2002 «Για
τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ») είναι
δυνατι θ ίδρυςθ μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ ςφμωωνα με τουσ όρουσ και
τουσ περιοριςμοφσ που ορίηονται από τθν αρμόδια αρχαιολογικι υπθρεςία.
2. Χε περιοχζσ του δικτφου άΩΧΘ (NATURA) 2000 και καλάςςια πάρκα, θ ίδρυςθ μονάδων
είναι δυνατι ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τα νομικά
κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ.

4.12. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ε.Π.Ψ..Α.Α.Τ.
1. Πονάδεσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ των οποίων οι πράξεισ αδειοδότθςθσ πλθροφν
τισ προχποκζςεισ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., πρζπει να κεωροφνται ότι ζχουν χωροκετθκεί
νόμιμα για τισ πράξεισ ανανζωςθσ των αδειϊν τουσ.
2. Πονάδεσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ των οποίων οι άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ
δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.,, πρζπει να μετεγκακίςτανται μετά τθ
λιξθ των αδειϊν τουσ ςε Υ.Α.Ω., με τισ προχποκζςεισ και όρουσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.. Χε
αντίκετθ περίπτωςθ οι άδειεσ καταργοφνται.
3. Σι μονάδεσ που ανικουν ςε Υ.Α.Χ.Π., μετά τθν παρζλευςθ τριετίασ και εωόςον
πλθροφν τισ προχποκζςεισ για δθμιουργία Υ.Σ.Α.Ω., οωείλουν να κινιςουν τθ
διαδικαςία κακοριςμοφ τθσ Υ.Σ.Α.Ω.
4. Για μονάδεσ που νόμιμα ζχουν μζχρι ςιμερα εγκαταςτακεί ςε περιοχζσ πάνω από
λιβάδια Υοςειδϊνιασ (Posidonia oceanica) ι άλλα προςτατευόμενα ενδιαιτιματα για
τα οποία προκφπτει ανάγκθ απόλυτθσ προςταςίασ:
a. δεν εγκρίνεται αφξθςθ τθσ δυναμικότθτάσ τουσ,
b. δεν ανανεϊνεται θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ μετά τθ λιξθ τθσ και
υποχρεϊνονται ςτθ μετεγκατάςταςθ των μονάδων, οι ωορείσ τουσ που
επικυμοφν να ςυνεχίςουν τθ λειτουργία τουσ.
5. Σι υωιςτάμενεσ μιςκϊςεισ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και επιχειριςεων για ίδρυςθ
μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ, ςε περιοχζσ που χωροκετοφνται Υ.Σ.Α.Ω.
εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθ λιξθ τουσ.
6. Πετά τθ λιξθ των μιςκϊςεων, θ αναμίςκωςθ γίνεται με απόωαςθ τθσ Δθμόςιασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ του ωορζα διαχείριςθσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ
5.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΝΑΡΙΪΝ
Χτο παρόν κεωάλαιο αξιολογοφνται οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ - με κριτιριο τθν περιβαλλοντικι
τουσ διάςταςθ – ωσ προσ το περιεχόμενο και τθ κεματολογία των ρυκμίςεων που εμπεριζχουν. Ψα
βαςικά ςενάρια όπωσ αναλυτικά παρουςιάςτθκαν και παρατίκενται εκ νζου για λόγουσ
υπενκφμιςθσ , είναι:
«ενάριο 1: Μθ παρζμβαςθσ (do-nothing case)
Συνζχιςθ τθσ λειτουργίασ και ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, υπό το
υφιςτάμενο κακεςτϊσ και εν απουςία οποιουδιποτε Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και
Αειφόρου Ανάπτυξθσ κατά τθν επόμενθ δεκαπενταετία. Συνζχιςθ τθσ λειτουργίασ όλων των μονάδων
ςτισ υφιςτάμενεσ αδειοδοτθμζνεσ κζςεισ παραγωγισ.»
Θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ υπό το υωιςτάμενο κακεςτϊσ των ςθμειακϊν
χωροκετιςεων και απουςίασ Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., κα επιωζρει ςθμαντικζσ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ:
 Πεγάλοσ αρικμόσ υδατοκαλλιεργθτικϊν μονάδων, ζχει χωροκετθκεί προ του κακοριςμοφ
ειδικϊν ηωνϊν προςταςίασ. Αργότερα οριοκετικθκαν ειδικά κακεςτϊτα, όπωσ οι περιοχζσ του
ΔΛΞΨΩΣΩ άΩΧΘ 2000 – NATURA, οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ με τθν ζκδοςθ ΞΩΑ, μερικι
αποτφπωςθ λιβαδιϊν Υοςειδωνίασ, κ.α. Θ ενδεχόμενθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, χωρίσ τθν
τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν δεςμεφςεων που χαρακτθρίηουν αυτά τα ειδικά κακεςτϊτα ι τθ
χωροκζτθςθ νζων μονάδων μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κα ζχει αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ.
 H άτυπθ ςυγκζντρωςθ μονάδων –ωσ αποτζλεςμα πάντα των ςθμειακϊν χωροκετιςεων- δεν
ζλαβε υπόψθ τθσ τθ ωζρουςα ικανότθτα του οικοςυςτιματοσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ι των
νζων που κα προςτεκοφν. Ενϊ λοιπόν θ δυναμικότθτα τθσ κάκε μονάδασ κα ακολουκεί τισ
κείμενεσ διατάξεισ (κάλυψθ καλαςςίου χϊρου, αποςτάςεισ ιχκυοκλωβϊν, ιχκυοωόρτιςθ, κλπ),
ενδεχομζνωσ θ ωόρτιςθ τθσ καλάςςιασ περιοχισ να υπερβαίνει τισ ανοχζσ του καλάςςιου
οικοςυςτιματοσ και να κζτει ςε επιςωάλεια τθν αειωορικι διαχείριςθ του.
 H πρόδθλθ ανάγκθ χερςαίων υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων, δεν αντιμετωπίηεται –με το
υωιςτάμενο κακεςτϊσ- ωσ ενιαία χωροκζτθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, με αποτζλεςμα θ ανάγκθ
αυτι να ικανοποιείται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ με «ανοχι» ι «ςχετικι νομιμότθτα» και ςε κάκε
περίπτωςθ να μθν εξαςωαλίηεται θ προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Θ επιλογι του ςεναρίου αυτοφ απορρίπτεται, ωσ θ πλζον επιβαρυντικι για το περιβάλλον.
«ενάριο 2: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν που
κακορίηονται ςτα πλαίςια του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςε
Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), αποκλειςτικά και μόνο ςε ηϊνεσ οργανωμζνων
υποδοχζων υπό τθ μορφι Ρ.Ο.Α.Υ., που κακορίηονται με το Ειδικό Ρλαίςιο, και με τθν εφαρμογι
ειδικϊν αρχϊν και κριτθρίων που ορίηονται ςε αυτό.»
Θ ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςε Υ.Α.Ω., αποκλειςτικά και μόνο μζςω υποδοχζων Υ.Σ.Α.Ω., oι
οποίεσ, μάλιςτα, κα προωκθκοφν μζςω του Ειδικοφ Υλαιςίου, χωρίσ τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ ςε
τοπικό επίπεδο, αν και καταρχιν ενδιαωζρουςα ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι τθσ διάςταςθ,
παρουςιάηει ςθμαντικά μειονεκτιματα, λαμβάνοντασ υπόψθ:
 ότι θ καλάςςια υδατοκαλλιζργεια, αναπτφςςεται ςτθν παράκτια ηϊνθ θ οποία χριηει ιδιαίτερων
μζτρων προςταςίασ,
 ότι θ παράκτια ηϊνθ, περιλαμβάνει ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ ςε αρκετζσ περιοχζσ, με τισ
δεςμεφςεισ που περιλαμβάνουν,
 τα χαρακτθριςτικά του καλάςςιου χϊρου, με τθ διάςπαρτθ πολυνθςιακι δομι.
ΥΡΕΚΑ
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 το γεγονόσ ότι υπάρχουν παράκτιεσ περιοχζσ, όπου δεν είναι ςκόπιμο να οργανωκοφν ηϊνεσ
υδατοκαλλιεργειϊν, αλλά είναι προτιμότερθ θ ςθμειακι χωροκζτθςθ, είτε λόγω ανάπτυξθσ μθ
ςυμβατϊν χριςεων (οικιςτικϊν, τουριςτικϊν κλπ), είτε λόγω ευαιςκθςίασ του περιβάλλοντοσ.
Ψα δεδομζνα αυτά, ςε ςυνδυαςμό με τθν υψθλι ςυγκζντρωςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ –όπωσ
προχποκζτει θ Υ.Σ.Α.Ω.- και με απουςία δεδομζνων ωζρουςασ ικανότθτασ (του κάκε
οικοςυςτιματοσ) και διαχειριςτικϊν μζτρων, κα οδθγιςει ςτθ χωροκζτθςθ Υ.Σ.Α.Ω. με όχι επαρκι
τεκμθρίωςθ.
Υαράλλθλα κα ακυρϊςει τθ λειτουργία βιϊςιμων περιβαλλοντικά μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ, οι
οποίεσ ιδθ λειτουργοφν μεμονωμζνα.
«ενάριο 3: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν μετά από
τον κακοριςμό τουσ με ειδικζσ μελζτεσ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςε
Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), αποκλειςτικά και μόνο ςε ηϊνεσ οργανωμζνων
υποδοχζων υπό τθ μορφι Ρ.Ο.Α.Υ. που κα κακοριςκοφν ςτα πλαίςια ειδικϊν μελετϊν κατϊτερου
επιπζδου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, με εφαρμογι ειδικϊν αρχϊν και κριτθρίων του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για
τισ Υδατοκαλλιζργειεσ.»
Θ ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςε Υ.Α.Ω. και αποκλειςτικά και μόνο μζςω υποδοχζων Υ.Σ.Α.Ω.,
οι οποίεσ κα κακορίηονται ςτα πλαίςια μελετϊν κατωτζρου επιπζδου, αποτελεί μία παραλλαγι του
2ου ςεναρίου και προωανϊσ ιςχφουν τα μειονεκτιματα που αναωζρονται ςε αυτό.
Επιπλζον, πολλαπλαςιάηεται θ πικανότθτα ανάπτυξθσ περιςςότερων των μία Υ.Σ.Α.Ω. ανά Υ.Α.Ω.,
ςτοιχείο το οποίο, αν και δεν μπορεί να αποκλειςτεί, δεν είναι επικυμθτό επειδι δεν ςυνάδει με τθν
ανάγκθ ενιαίασ διαχείριςθσ του χϊρου με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του, τόςο ωσ προσ το
παραγωγικό αντικείμενο, όςο και ωσ προσ τισ χερςαίεσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ.
Θ επιλογι του ςεναρίου αυτοφ, δεν κρίνεται ςκόπιμθ και περιβαλλοντικά επαρκισ.
«ενάριο 4: Ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ
Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από τθν ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι
οργάνωςθ του τομζα: α) κφρια ςε Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), όπωσ αυτζσ
κακορίηονται ςτο Ειδικό Ρλαίςιο, ςε ηϊνεσ οργανωμζνων υποδοχζων μονάδων υπό τθ μορφι
Ρ.Ο.Α.Υ., που κα κακοριςκοφν ςτα πλαίςια ειδικϊν μελετϊν κατϊτερου επιπζδου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και ςε περιοχζσ άτυπων ςυγκεντρϊςεων μονάδων (Ρ.Α.Σ.Μ.) και μεμονωμζνα
με τθν εφαρμογι ειδικϊν αρχϊν και κριτθρίων του Ε.Ρ.Σ.Χ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ, και β)
δευτερευόντωσ εκτόσ Ρεριοχϊν Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Α.Υ.), μεμονωμζνα, ςε ειδικζσ
μόνο περιπτϊςεισ, βάςει προδιαγεγραμμζνων κριτθρίων του Ειδικοφ Ρλαιςίου, με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται με αυτό».
Θ ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςε πολυεπίπεδο χωροταξικό πρότυπο, παρουςιάηει
ενδιαωζρουςα περιβαλλοντικι διάςταςθ, εωόςον παρζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ, για κάκε
περίπτωςθ.
 Εξιςορροπεί τθ ςχζςθ των περιβαλλοντικϊν και χωροταξικϊν κριτθρίων,
 θ Ωδατοκαλλιζργεια (ςε δυναμικότθτα, αρικμό και είδθ) αναπτφςςεται ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ωζρουςα ικανότθτα κάκε περιοχισ υποδοχισ (Υ.Α.Ω. και αξιολογικά δευτερευόντωσ εκτόσ
Υ.Α.Ω.) μονάδασ Ωδατοκαλλιζργειασ,
 περιορίηεται δραςτικά ο αρικμόσ μεμονωμζνων – διάςπαρτων μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ.
Υαραμζνουν τα μειονεκτιματα ανάπτυξθσ περιςςότερων των μία Υ.Σ.Α.Ω. ανά Υ.Α.Ω. (όπωσ
αναωζρονται ςτο 3ο ςενάριο), πλζον του πρόςκετου απαιτοφμενου χρόνου για τισ μελζτεσ Υ.Σ.Α.Ω.
(ςε δεφτερο, κατϊτερο επίπεδο).
Τπωσ επίςθσ, ότι δίνεται θ κατεφκυνςθ διατιρθςθσ ςε αόριςτο χρόνο, των Υ.Α.Χ.Π. ακόμα και ςε
περιοχζσ με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ μονάδων, όπου απαιτείται ο εξορκολογιςμόσ τθσ λειτουργίασ
τουσ μεςω τθσ οργάνωςισ τουσ ςε ΥΣΑΩ.
ΥΡΕΚΑ
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ενάριο 5: Εκνικό Ρρότυπο οργάνωςθσ τθσ Υδατοκαλλιζργειασ
Ψο πρότυπο χωροκζτθςθσ μονάδων καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ
μονάδων εντόσ περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.) και τθν εγκατάςταςθ μεμονωμζνων
μονάδων.
Ειδικότερα, θ εγκατάςταςθ των μονάδων κα γίνεται:
1. εντόσ των Υ.Α.Ω.:
I. ςε Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.), όπωσ προςδιορίηεται ςτο
άρκ. 10 του Ρ. 2742/1999 (όπωσ ιςχφει),
II. ςε Υεριοχζσ Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.), οι οποίεσ αποτελοφν μεταβατικό
ςτάδιο προσ τθν κατεφκυνςθ οργάνωςθσ Υ.Σ.Α.Ω.,
III. μεμονωμζνα, προκειμζνου για υωιςτάμενεσ μονάδεσ, που βρίςκονται ςτισ ΥΑΩ κατθγορίασ Ε.
2. ςε μεμονωμζνεσ κζςεισ (μεμονωμζνεσ μονάδεσ) εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω., για τισ οποίεσ κα ιςχφουν
ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
Θ ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, μζςω του προαναωερόμενου χωροκετικοφ προτφπου, αξιοποιεί
τα πλεονεκτιματα του 4ου ςεναρίου, ςτθν κατεφκυνςθ ςαωϊν και ενιαίων περιβαλλοντικϊν
παραμζτρων ςτθ χωροκζτθςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυγκεκριμζνα:
 κεςπίηει τθν ενιαία –περιβαλλοντικά- διαχείριςθ του καλαςςίου χϊρου υποδοχισ μονάδων
Ωδατοκαλλιεργειϊν, είτε ςε επίπεδο Υ.Σ.Α.Ω. –και κατά προτίμθςθ μίασ Υ.Σ.Α.Ω. ανά Υ.Α.Ω.- είτε
ςε επίπεδο Υ.Α.Χ.Π.,
 κακορίηει οροωι ςτθν παρουςία μονάδων που ςυνιςτοφν Υ.Α.Χ.Π. και κζτει χρονοδιάγραμμα
μετατροπισ τουσ ςε Υ.Σ.Α.Ω. ι ενςωμάτωςθσ τουσ ςε υωιςτάμενθ Υ.Σ.Α.Ω., ωσ ηϊνθ τθσ,
 κζτει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επαναξιολόγθςθσ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ μονάδων,
προςδίδοντασ δυναμικά χαρακτθριςτικά ςτθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.,
 επιδιϊκει με ςαωείσ κατευκφνςεισ, τθ μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ του χερςαίου τμιματοσ τθσ
παράκτιασ ηϊνθσ, από τισ υποςτθρικτικζσ και ςυνοδζσ εγκαταςτάςεισ.
Δεδομζνου ότι κάκε ανκρωπογενισ δραςτθριότθτα επιωζρει επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, θ επιλογι
του ςεναρίου αυτοφ, παρζχει τθ δυνατότθτα επαρκοφσ εωαρμογισ μζτρων περιβαλλοντικισ
προςταςίασ και διαχείριςθσ.
Ξάκε ςενάριο αξιολογείται με βάςθ τα οριςκζντα κριτιρια και βακμολογείται με κλίμακα που
ορίηεται ςφμωωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:
φμβολο

++
+
?

--

Ψριςθ / Ερμθνεία
Τταν διαπιςτϊνεται υψθλι κάλυψθ του κριτθρίου
Τταν διαπιςτϊνεται επαρκισ κάλυψθ του κριτθρίου
Τταν υπάρχει δυςκολία εκτίμθςθσ
Τταν διαπιςτϊνεται αρνθτικι ςυνδρομι ςτθν ικανοποίθςθ του κριτθρίου
Τταν διαπιςτϊνεται πολφ αρνθτικι ςυνδρομι ςτθν ικανοποίθςθ του κριτθρίου

ίσ προκρινόμενο ςενάριο κεωρείται αυτό που ςτθ βακμονόμθςθ δζχεται τθν υψθλότερθ κάλυψθ
(περιςςότερα κετικά και λιγότερα αρνθτικά).

5.2. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΝΑΡΙΪΝ
Θ αξιολόγθςθ των ςεναρίων με τα προαναωερκζντα κριτιρια παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ που
ακολουκοφν.
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Αξιολόγθςθ ςεναρίου (1)
ενάριο 1: Μθ παρζμβαςθσ (do-nothing case)
Κριτιρια αξιολόγθςθσ
Χυνάωεια με τισ κατευκφνςεισ άλλων μορωϊν
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ
Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα

Υροϊκθςθ ενόσ χωροκετικοφ προτφπου που
ςυμβάλλει ςτθν περιωερειακι ανάπτυξθ.
Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςε τοπικό επίπεδο, με
αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ
Χυμβολι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, κυρίωσ
ςε επίπεδο τοπικισ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ.

Ξαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διάςταςθσ ςτθ χωρικι οργάνωςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυνολικζσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον

ΥΡΕΚΑ

Εκτίμθςθ

Βακμονόμθςθ

Θ υπάρχουςα κατάςταςθ ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τον κεντρικό αναπτυξιακό ςτόχο του ΕΥΑΟ 20072013 για τθν αειωόρο ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
παραγόμενων προϊόντων και των επιχειριςεων και τθσ διαςωάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ του κλάδου.
Θ ςθμερινι χωρικι οργάνωςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ κζτει ςε επιςωάλεια τθν Ελλθνικι Ωδατοκαλλιζργεια
και τα επενδεδυμζνα δθμόςια και ιδιωτικά κεωάλαια για τθν εξυπθρζτθςι τθσ, ενϊ αποτρζπει νζεσ
επενδφςεισ .
Θ ςθμερινι κατάςταςθ «μθ οργάνωςθσ» δεν εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ του Εκνικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ
Χχεδιαςμοφ. Δεν αξιοποιοφνται πλιρωσ τα οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ςτρατθγικά εκνικά (βλζπε
παραμεκόριεσ περιοχζσ, απομακρυςμζνα νθςιά) οωζλθ που δφναται να προςωζρει θ ανάπτυξθ του τομζα
μζςα από ζναν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό.
Θ υπάρχουςα κατάςταςθ ζρχεται ςε άμεςθ αντίκεςθ τόςο με τθν ανάγκθ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ όςο και με τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ του «επιχειρείν» ςτον τομζα. Θ διατιρθςθ του
ιςχφοντοσ πλαιςίου περί μθ αδειοδότθςθσ νζων μονάδων καλάςςιων ιχκυοκαλλιεργειϊν, οδθγεί
νομοτελειακά προσ τθ μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα.
Θ χωρίσ χωροταξικζσ κατευκφνςεισ ι/και εμπόδια ςτθ διάςπαρτθ χωροκζτθςθ, εγκατάςταςθ μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ ενιςχφει αρχικά ςε διάωορεσ περιοχζσ, τθν απαςχόλθςθ. ίςτόςο, δευτερογενϊσ, θ
δθμιουργία αρνθτικϊν εξωτερικϊν οικονομιϊν οδθγεί ςε οριςμζνεσ περιοχζσ ςε προβλιματα
ανταγωνιςτικότθτασ και κατ’ ακολουκία ςε πιζςεισ ςτθν απαςχόλθςθ.
Θ κατάςταςθ «μθ οργάνωςθσ» δθμιουργεί προβλιματα ςτισ περιςςότερεσ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ,
εωόςον:
θ υωιςτάμενθ εγκατάςταςθ μονάδων, αωορά αποκλειςτικά ςθμειακζσ χωροκετιςεισ, χωρίσ
ευρφτερθ αξιολόγθςθ των παραμζτρων του οικοςυςτιματοσ,
ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, αωορά προγενζςτερεσ χωροκετιςεισ του κακοριςμοφ ειδικϊν
ηωνϊν προςταςίασ (περιοχζσ NATURA, λιβάδια Υοςειδωνίασ, κ.α.),
θ χωροκζτθςθ μονάδων, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, δεν ζλαβε υπόψθ τθσ τισ αναγκαίεσ
υποςτθρικτικζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ και τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν πλθςίον τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ, με αποτζλεςμα τθν αυκαίρετθ ανάπτυξθ χερςαίων εγκαταςτάςεων.
Αποτελεί τθ χειρότερθ -και με διαωορά- λφςθ, εωόςον προκφπτουν πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον και δεν είναι δυνατι θ εωαρμογι μζτρων διαχείριςθσ και προςταςίασ.
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Αξιολόγθςθ ςεναρίου (2)
ενάριο 2: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν που κακορίηονται ςτα
πλαίςια του Ε.Π..Ψ.Α.Α. για τισ Τδατοκαλλιζργειεσ
Κριτιρια αξιολόγθςθσ

Εκτίμθςθ

Βακμονόμθςθ

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα

Ψο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, υιοκετεί το χαρακτθριςμό Υ.Α.Ω., δθλαδι ηωνϊν ςτισ οποίεσ κα μποροφν να αναπτυχκοφν
δραςτθριότθτεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, επιλογι θ οποία είναι ςφμωωνθ με τισ διατάξεισ του άρκ. 4 του Ρ. 1650/1986
και κεωρθτικά εξυπθρετοφν και τον βαςικό ςτόχο του ΕΥΑΟ 2007-2013 για τθν αειωόρο ανάπτυξθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ.
Θ ενδεχόμενθ επιλογι αυτοφ του ςεναρίου, - δεδομζνου των υψθλϊν απαιτιςεων, ςε διοικθτικι και κεςμικι
ωριμότθτα και ςε λειτουργικζσ δαπάνεσ των Υ.Σ.Α.Ω. – κα επζωερε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τισ ιδθ υωιςτάμενεσ
και λειτουργοφςεσ μικρζσ και μεμονωμζνεσ μονάδεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν.

Υροϊκθςθ ενόσ χωροκετικοφ προτφπου που
ςυμβάλλει ςτθν περιωερειακι ανάπτυξθ.

Απζχει ςθμαντικά από τισ αρχζσ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ τθσ Υαράκτιασ
Ηϊνθσ (Σ.Δ.Υ.Η.), κακϊσ καλείται να εωαρμοςτεί επιλεκτικά ςε προκακοριςμζνεσ ηϊνεσ, προκακοριςμζνων
περιοχϊν. Αυτό ςυνεπάγεται τθ μθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων (κετικϊν και αρνθτικϊν) ςτο ςφνολο του εκνικοφ
χϊρου, διατθρϊντασ και διευρφνοντασ τισ υωιςτάμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ τουσ.

Χυνάωεια με τισ κατευκφνςεισ άλλων
μορωϊν ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ

Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςε τοπικό επίπεδο, με
αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ
Χυμβολι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι,
κυρίωσ ςε επίπεδο τοπικισ ανάπτυξθσ και
απαςχόλθςθσ.

Ξαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διάςταςθσ ςτθ χωρικι οργάνωςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυνολικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.

ΥΡΕΚΑ

Υροωκεί τθν άμεςθ και οριςτικι διευκζτθςθ ςυγκροφςεων με άλλουσ χριςτεσ του κοινοφ χϊρου και πόρων,
δθμιουργϊντασ παράλλθλα ζνα ςαωζσ πλαίςιο ανάπτυξθσ, το οποίο με τθ κεςμοκζτθςι του ςυμβάλλει ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ του επενδυτικοφ ρίςκου, ςε ότι αωορά ςτο ηιτθμα τθσ χωροκζτθςθσ και αδειοδότθςθσ των
εγκαταςτάςεων παραγωγισ, ςτο μζλλον.
Θ ανάκλθςθ είτε θ μθ ανανζωςθ των αδειϊν λειτουργίασ των μονάδων, οι οποίεσ δεν κα τθροφν τισ ανάλογεσ
προχποκζςεισ και δεν κα ενταχκοφν ςε Υ.Σ.Α.Ω. εντόσ των Υ.Α.Ω., οδθγεί αναπόωευκτα ςε μείωςθ των κζςεων
εργαςίασ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθ μθ άμεςθ δυνατότθτα εωαρμογισ του ςεναρίου και άρα μθ δθμιουργίασ νζων
κζςεων εργαςίασ αντιςτακμιςτικά, κα επιδράςει ιδιαίτερα αρνθτικά ςε κοινωνικό επίπεδο.
Θ εωαρμογι του 2ου ςεναρίου, αν και αρχικά εμωανίηεται περιβαλλοντικά άκρωσ ενδιαωζρουςα, δεν παρζχει τθ
δυνατότθτα αποτελεςματικισ εωαρμογισ περιβαλλοντικϊν μζτρων προςταςίασ, δεδομζνου του χαρακτιρα τθσ
Υ.Σ.Α.Ω., δθλ. τθσ ανάπτυξθσ μίασ ηϊνθσ με υψθλι ςυγκζντρωςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, εωόςον:
το ανάγλυωο (κυρίωσ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ) και ο διακζςιμοσ καλάςςιοσ χϊροσ (ευρφτερα) δεν
παρζχουν πάντα τθ δυνατότθτα τθσ ςυγκζντρωςθσ μεγάλου αρικμοφ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ,
θ ωζρουςα ικανότθτα κάκε οικοςυςτιματοσ, παρζχει περιοριςτικοφσ παράγοντεσ για τον αρικμό και το
αντικείμενο μονάδων υδατοκαλλιζργειασ,
θ χωροκζτθςθ μονάδων (μόνο μζςω υποδοχζων Υ.Σ.Α.Ω.) κα περιόριηε τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ
υδατοκαλλιεργειϊν ςε μεμονωμζνεσ κζςεισ ι ςε περιοριςμζνο αρικμό ςυγκζντρωςθσ.
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Αξιολόγθςθ ςεναρίου (3)
ενάριο 3: Οργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραφικά ηωνϊν μετά από τον κακοριςμό
τουσ με ειδικζσ μελζτεσ
Κριτιρια αξιολόγθςθσ

Εκτίμθςθ

Βακμονόμθςθ

Χυνάωεια με τισ κατευκφνςεισ άλλων
μορωϊν ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ

Ψο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, υιοκετεί - και αυτό - τον χαρακτθριςμό Υ.Α.Ω., δθλαδι ηωνϊν ςτισ οποίεσ κα μποροφν να
αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, επιλογι θ οποία είναι ςφμωωνθ με τισ διατάξεισ του άρκ. 4 του
Ρ. 1650/1986 και κεωρθτικά εξυπθρετοφν και τον βαςικό ςτόχο του ΕΥΑΟ 2007-2013 για τθν αειωόρο ανάπτυξθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ.

+

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα

Θ ενδεχόμενθ επιλογι αυτοφ του ςεναρίου, - δεδομζνου των υψθλϊν απαιτιςεων, ςε διοικθτικι και κεςμικι
ωριμότθτα και ςε λειτουργικζσ δαπάνεσ των Υ.Σ.Α.Ω. – κα επζωερε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τισ ιδθ υωιςτάμενεσ
και λειτουργοφςεσ μικρζσ και μεμονωμζνεσ μονάδεσ Ωδατοκαλλιεργειϊν.

-

Υροϊκθςθ ενόσ χωροκετικοφ προτφπου που
ςυμβάλλει ςτθν περιωερειακι ανάπτυξθ.
Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςε τοπικό επίπεδο, με
αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ
Χυμβολι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι,
κυρίωσ ςε επίπεδο τοπικισ ανάπτυξθσ και
απαςχόλθςθσ.
Ξαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διάςταςθσ ςτθ χωρικι οργάνωςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυνολικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον

ΥΡΕΚΑ

Απζχει και αυτό το ςενάριο ςθμαντικά από τισ αρχζσ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ
τθσ Υαράκτιασ Ηϊνθσ (Σ.Δ.Υ.Η.), κακϊσ καλείται να εωαρμοςτεί επιλεκτικά ςε προκακοριςμζνεσ ηϊνεσ. Υαράλλθλα
απαιτεί εκπόνθςθ μελετϊν κατϊτερου επιπζδου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, γεγονόσ που κάνει δφςκολθ τθν
εκτίμθςθ .
Υροωκεί τθν διευκζτθςθ ςυγκροφςεων με άλλουσ χριςτεσ του κοινοφ χϊρου και πόρων, δθμιουργϊντασ
παράλλθλα ζνα ςαωζσ πλαίςιο ανάπτυξθσ, το οποίο με τθ κεςμοκζτθςι του κα ςυμβάλλει ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του
επενδυτικοφ ρίςκου, ςε ότι αωορά ςτο ηιτθμα τθσ χωροκζτθςθσ και αδειοδότθςθσ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ,
ςτο μζλλον. Χε πλεονεκτικι κζςθ κα είναι οι περιοχζσ για τισ οποίεσ ζχουν εκπονθκεί μελζτεσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω.
και κα μποροφςαν να επικαιροποιθκοφν είτε να εναρμονιςκοφν ςτα κριτιρια του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. πιο γριγορα.
Θ επίτευξθ βιϊςιμθσ εκμετάλλευςθσ χϊρου και πόρων ςε κακοριςμζνο αρικμό περιοχϊν τθσ χϊρασ (ιδιαίτερα ςτισ
περιοχζσ για τισ οποίεσ ζχουν εκπονθκεί μελζτεσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω.) κα ςυμβάλλει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και
απαςχόλθςθ. Υρόβλθμα κα αντιμετωπίςουν οι περιοχζσ οι οποίεσ δεν κα πλθροφν τα κριτιρια και κα οδθγθκοφν ςε
αναπόωευκτθ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ.
Θ εωαρμογι του 3ου ςεναρίου, επίςθσ αρχικά εμωανίηεται ενδιαωζρουςα και είναι ςχεδόν ταυτόςθμθ με αυτι του
2ου ςεναρίου και επομζνωσ:
ο
ιςχφουν οι παρατθριςεισ που διατυπϊνονται ςτο 2 ςενάριο,
κα προκφψει επιπλζον επιβάρυνςθ, με τθν κακυςτζρθςθ μζτρων προςταςίασ και διαχείριςθσ του
περιβάλλοντοσ, εωόςον κα απαιτθκεί πρόςκετοσ χρόνοσ για τισ ειδικζσ μελζτεσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω
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Αξιολόγθςθ ςεναρίου (4)
ενάριο 4: Ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ
Κριτιρια αξιολόγθςθσ

Χυνάωεια με τισ κατευκφνςεισ άλλων
μορωϊν ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα

Υροϊκθςθ ενόσ χωροκετικοφ προτφπου που
ςυμβάλλει ςτθν περιωερειακι ανάπτυξθ.

Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςε τοπικό επίπεδο, με
αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ

ΥΡΕΚΑ

Εκτίμθςθ
Θ επιλογι τθσ ανάπτυξθσ τθσ καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ, κφρια μζςα ςε Υεριοχζσ Ανάπτυξθσ
Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω), όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο Ειδικό Υλαίςιο και κατά προτεραιότθτα ςε ηϊνεσ
οργανωμζνων υποδοχζων μονάδων υπό τθν μορωι Υ.Σ.Α.Ω. που κα κακοριςτοφν ςτα πλαίςια ειδικϊν μελετϊν
κατϊτερου επιπζδου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και ςε περιοχζσ άτυπων ςυγκεντρϊςεων μονάδων και
μεμονωμζνα χωρίσ παράλλθλα να αποκλείεται θ μεμονωμζνθ χωροκζτθςθ μονάδων εκτόσ Υ.Α.Ω, ςε
εξαιρετικζσ όμωσ μόνο περιπτϊςεισ, ενιςχφει τθ βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ χϊρου και πόρων, ςτο ςφνολο τθσ
χϊρασ. Ψο 4ο ςενάριο αν και παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα, ζναντι των
υπολοίπων, απαιτεί τθν προςκικθ πρόςκετων όρων και κριτθρίων για τθ χωροκζτθςθ μεμονωμζνων μονάδων
και Υ.Α.Χ.Π., ϊςτε να μθν απολεςκεί θ χρθςτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
Διαςωαλίηεται θ ελαχιςτοποίθςθ του επενδυτικοφ ρίςκου, ςε ότι αωορά το ηιτθμα τθσ χωροκζτθςθσ και
αδειοδότθςθσ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ, δθμιουργϊντασ ζνα ςαωζσ πλαίςιο μακροπρόκεςμα
βιϊςιμθσ και ανταγωνιςτικισ ανάπτυξθσ του κλάδου των καλάςςιων Ωδατοκαλλιεργειϊν, και ςυνεπϊσ του
ευρφτερου τομζα ςτθ χϊρα. & Αειφόρ
Θ εναλλακτικι αυτι δυνατότθτα βαςίηεται ςτθν κατεφκυνςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ προϊκθςθσ τθσ
ανάπτυξθσ του τομζα μζςω τθσ αρχισ τθσ υπεφκυνθσ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ μεταξφ χρθςτϊν κοινοφ
χϊρου και πόρων, είτε

ςε περιοχζσ που ιδθ λειτουργεί ικανόσ αρικμόσ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ,

ςε περιοχζσ που ζχουν διαγνωςτεί ζγκαιρα οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και ζχουν αξιοποιθκεί
ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό,

ςε περιοχζσ που εντοπίςτθκαν ωσ κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιεργθτικισ
δραςτθριότθτασ.
Θ παροφςα εναλλακτικι κατεφκυνςθ χωροταξικισ οργάνωςθσ, επί τθσ αρχισ τθσ διατιρθςθσ και ενίςχυςθσ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα, δίνει τθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ μεμονωμζνων μονάδων, εκτόσ των
Υεριοχϊν Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, εωόςον πλθροφνται μία ςειρά από ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά
που ορίηει το Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α., πλθροφνται κάποιοι αναπτυξιακοί παράγοντεσ και αξιοποιοφνται ιδιαίτερα
γεωπολιτικά χαρακτθριςτικά οριςμζνων περιοχϊν.
Κετικό ςθμείο αποτελεί θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ του τομζα μζςω αυτορρφκμιςθσ τθσ προςωοράσ των
προϊόντων και τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ, που επιτυγχάνεται με τθν άρςθ των ςχετικϊν διατάξεων περί μθ
αδειοδότθςθσ νζων μονάδων καλάςςιων ιχκυοκαλλιεργειϊν. Πε τον τρόπο αυτό προωκείται – ςε ακόμα
μεγαλφτερο όμωσ βακμό, ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εναλλακτικζσ – θ ανάπτυξθ του τομζα ςτο πλαίςιο
του ανταγωνιςμοφ και τθσ λειτουργίασ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, κακϊσ διαςωαλίηονται ίςεσ επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ, ςε υωιςτάμενουσ και ςε νζουσ παραγωγοφσ, ςτο ςφνολο τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, και όχι μόνο
ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ .
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Χυμβολι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι,
κυρίωσ ςε επίπεδο τοπικισ ανάπτυξθσ και
απαςχόλθςθσ.

Ξαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διάςταςθσ ςτθ χωρικι οργάνωςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυνολικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον

ΥΡΕΚΑ

Διαςωαλίηονται ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό οι υωιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ και δθμιουργοφνται οι
προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων κζςεων τόςο ςτισ περιοχζσ με υωιςτάμενθ παρουςία
υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ όςο και ςε νζεσ.
Ψο 4ο ςενάριο με τθν ευελιξία που το χαρακτθρίηει, παρζχει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ εωαρμογισ
αποτελεςματικϊν μζτρων προςταςίασ, εωόςον:
- εξιςορροπείται θ ςχζςθ περιβαλλοντικϊν και χωροταξικϊν κριτθρίων,
- θ δραςτθριότθτα του Ψομζα, είναι ςυνάρτθςθ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ του οικοςυςτιματοσ,
- οι μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ μονάδων, υιοκετοφν τθ μορωι τθσ Υ.Σ.Α.Ω., όπου αςκείται ενιαία
διαχείριςθ του οικοςυςτιματοσ,
- οι μικρότερεσ άτυπεσ ςυγκεντρϊςεισ, τείνουν να μετεξελιχκοφν ςε Υ.Σ.Α.Ω.,
- περιορίηεται δραςτικά ο αρικμόσ των μεμονωμζνων μονάδων και όπου χωροκετοφνται, ακολουκοφν
ενιαία κριτιρια και προχποκζςεισ.
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Αξιολόγθςθ εναρίου (5)
ενάριο 5: Εκνικό Ψωροκετικό Πρότυπο Οργάνωςθσ τθσ Τδατοκαλλιζργειασ
Κριτιρια αξιολόγθςθσ
Χυνάωεια με τισ κατευκφνςεισ άλλων μορωϊν
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα

Υροϊκθςθ ενόσ χωροκετικοφ προτφπου που
ςυμβάλλει ςτθν περιωερειακι ανάπτυξθ.

Εξορκολογιςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςε τοπικό επίπεδο, με
αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ
Χυμβολι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι,
κυρίωσ ςε επίπεδο τοπικισ ανάπτυξθσ και
απαςχόλθςθσ.
Ξαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διάςταςθσ ςτθ χωρικι οργάνωςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ και ςυνολικζσ επιπτϊςεισ
ςτο περιβάλλον

ΥΡΕΚΑ

Εκτίμθςθ
Ψο πρότυπο χωροκζτθςθσ μονάδων καλάςςιασ Ωδατοκαλλιζργειασ είναι εναρμονιςμζνο με άλλεσ μορωζσ
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ (Ρ. 1650/1986, ΕΥΑΟ 2007-2013, χωροταξικό πλαίςιο για τον τουριςμό) και
εξυπθρετεί το ςυμβιβαςμό χριςων του καλάςςιου χϊρου. Υεριλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ μονάδων εντόσ
περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Α.Ω.) και τθν εγκατάςταςθ μεμονωμζνων μονάδων.
Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ψομζα, με τον κακοριςμό ενόσ χωρικοφ προτφπου ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ
ςε επίπεδο επικράτειασ, εξομάλυνςθσ και διαςφνδεςθσ με οριηόντιεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ. Αναβάκμιςθ
του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, με τθν παροχι δυνατοτιτων εγκατάςταςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν ςε
κατάλλθλουσ υποδοχείσ, βελτίωςθ των όρων κεςμικισ λειτουργίασ τουσ ςτθν κατεφκυνςθ εξάλειψθσ άςτοχων
και αλλθλοκαλυπτόμενων διαδικαςιϊν, επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ και χριςεων.
Θ εναλλακτικι αυτι δυνατότθτα βαςίηεται επίςθσ ςτθν κατεφκυνςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ προϊκθςθσ τθσ
ανάπτυξθσ του τομζα μζςω τθσ αρχισ τθσ υπεφκυνθσ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ μεταξφ χρθςτϊν κοινοφ χϊρου
και πόρων. Ψο προωκοφμενο χωροκετικό πρότυπο εξαςωαλίηει τθν εγκατάςταςθ των μονάδων :
1. εντόσ των Υ.Α.Ω.:
ςε Υεριοχζσ Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν (Υ.Σ.Α.Ω.), όπωσ προςδιορίηεται
ςτο άρκ. 10 του Ρ. 2742/1999 (όπωσ ιςχφει),
ςε Υεριοχζσ Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.), οι οποίεσ αποτελοφν μεταβατικό
ςτάδιο προσ τθν κατεφκυνςθ οργάνωςθσ Υ.Σ.Α.Ω.,
μεμονωμζνα,
2. ςε μεμονωμζνεσ κζςεισ (μεμονωμζνεσ μονάδεσ) εντόσ ι εκτόσ Υ.Α.Ω., για τισ οποίεσ κα ιςχφουν
ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
Χτθρίηει τθν οικονομικι βιωςιμότθτα του τομζα, δθμιουργϊντασ ξεκάκαρο πλαίςιο και ςυγκεκριμζνουσ
κανόνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, χωρίσ ταυτόχρονα να δθμιουργεί αβάςιμεσ προςδοκίεσ. Θ φπαρξθ
ςαωϊν προχποκζςεων για τθ χωροκζτθςθ μεμονωμζνων μονάδων ςε ςυνδυαςμό με τθ προϊκθςθ κινιτρων
για τθν εγκατάςταςθ ςε απομακρυςμζνεσ, παραμεκόριεσ, απομονωμζνεσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ, δθμιουργεί
προχποκζςεισ για τον εξορκολογιςμό τθσ χωροκζτθςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ και άρςθ των πιζςεων για τθ
ςυγκζντρωςθ μονάδων ςε ιδθ αναπτυγμζνεσ περιοχζσ, εντόσ οργανωμζνων ηωνϊν ι ςε άτυπεσ ςυγκεντρϊςεισ.
Διαςωαλίηονται ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό οι υωιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ και δθμιουργοφνται οι
προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων κζςεων τόςο ςτισ περιοχζσ με υωιςτάμενθ παρουςία
υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ όςο και ςε νζεσ. Ψαυτόχρονα εξαςωαλίηεται θ ενίςχυςθ του τοπικοφ
ειςοδιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολυδραςτθριότθτασ και τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ με άλλουσ τομείσ
παραγωγισ και άλλων δραςτθριοτιτων που αςκοφνται ςτο παράκτιο χϊρο.
Ψο προτεινόμενο ςενάριο (το οποίο και τελικά επιλζγεται) αξιοποιεί όλεσ τισ κετικζσ περιβαλλοντικζσ
παραμζτρουσ του 4ου ςεναρίου και επιπλζον:
- κακορίηει ςαωείσ και ενιαίουσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθ χωροκζτθςθ μονάδων
υδατοκαλλιζργειασ, αποκλείοντασ παρεκλίςεισ οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να ακυρϊςουν μζροσ του
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Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. ςτο μζλλον,
- κζτει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επαναξιολόγθςθσ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ μονάδων, με βάςθ
περιβαλλοντικά κριτιρια,
- παρζχει κατευκφνςεισ περιοριςμοφ τθσ επιβάρυνςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ από μεμονωμζνου
χαρακτιρα χερςαίων υποςτθρικτικϊν υποδομϊν (όταν αυτό είναι δυνατό),
- περιορίηει τθν κίνθςθ των μζςων και των απαςχολοφμενων (ςυγκζντρωςθ μονάδων, ςυγκζντρωςθ
χερςαίων εγκαταςτάςεων),
- εξαςωαλίηεται μεγαλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνιςτϊςασ, με τθν προϊκθςθ τεχνικϊν
και μεκόδων ωιλικότερων ςτο περιβάλλον,
- ενςωματϊνει δράςεισ ζρευνασ και ανάπτυξθσ.
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5.3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΝΑΡΙΪΝ
Θ ςυνοπτικι αξιολόγθςθ των ςεναρίων παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

υνοπτικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
1

Βακμολογία
2
3
4
5

6

Πθ παρζμβαςθσ (do-nothing case)

--

--

--

--

-

--

Σργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω
οριοκετθμζνων γεωγραωικά ηωνϊν που
κακορίηονται ςτα πλαίςια του Ε.Υ.Χ.έ.Α.Α. για
τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ

+

-

-

++

--

-

Σργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω
οριοκετθμζνων γεωγραωικά ηωνϊν μετά από
τον κακοριςμό τουσ με ειδικζσ μελζτεσ

+

-

?

+

--

-

Σλοκλθρωμζνθ χωροταξικι οργάνωςθ του
τομζα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ

+

++

+

+

+

+

++

++

+

+

+

++

Περιγραφι ςεναρίων

Εκνικό έωροκετικό Υρότυπο Σργάνωςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ

Τπωσ, αποδεικνφεται από τα παραπάνω το προτεινόμενο Εκνικό έωροκετικό Υρότυπο
Σργάνωςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, αποτελεί το ςενάριο το οποίο προκρίνεται ςτθ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ που προθγικθκε. Εκτόσ από τθν απολφτωσ αναμενόμενθ πρόκριςι του ςε ςχζςθ
με το πρϊτο ςενάριο τθσ μθ παρζμβαςθσ, αποδεικνφεται ότι υπερτερεί ςθμαντικά και ςε ςχζςθ
με το 2ο ςενάριο «Σργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραωικά ηωνϊν
που κακορίηονται ςτα πλαίςια του Ε.Υ.Χ.έ.Α.Α. για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ» και ςε ςχζςθ με το 3ο
ςενάριο «Σργάνωςθ του τομζα αποκλειςτικά μζςω οριοκετθμζνων γεωγραωικά ηωνϊν μετά
από τον κακοριςμό τουσ με ειδικζσ μελζτεσ» αλλά διακζτει και ζνα μικρό προβάδιςμα και ςε
ςχζςθ με το 4ο ςενάριο «Σλοκλθρωμζνθ χωροταξικι οργάνωςθ του τομζα ςτο ςφνολο τθσ
χϊρασ», του οποίου ουςιαςτικά αποτελεί εξειδίκευςθ.
Εκτιμάται ότι το προκρινόμενο ςενάριο εξυπθρετεί τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ των Ειδικϊν
πλαιςίων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ που είναι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ιςότθτα και θ
κοινωνικι ςυνοχι κακϊσ και θ οικονομικι ανάπτυξθ. Ειδικότερα, ανταποκρίνεται ςτο δφςκολο
ζργο τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ ιδιαίτερουσ ςθμαντικοφσ τομείσ όπωσ
είναι το περιβάλλον, ο τουριςμόσ, ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ, θ περιωερειακι ανάπτυξθ, θ
δθμόςια υγεία και θ προςταςία των καταναλωτϊν.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΤΧΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Χτο κεωάλαιο 6 περιγράωεται θ υωιςτάμενθ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ
μελζτθσ με ζμωαςθ ςτο υδάτινο περιβάλλον και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται με
τθν Ωδατοκαλλιζργεια. ίσ περιοχι μελζτθσ, ορίηεται θ περιοχι του γεωγραωικοφ πεδίου
εωαρμογισ του Ειδικοφ έωροταξικοφ Χχεδίου για τθν Ωδατοκαλλιζργεια, ςτθν οποία
αναμζνονται περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εωαρμογι του. Ψο εν λόγω ςχζδιο
αναωζρεται ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και κατά ςυνζπεια, ωσ περιοχι μελζτθσ,
ορίηεται το ςφνολο αυτισ.
Θ Ελλάδα καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ (ι τθσ Ελλθνικισ ι του Αίμου)
2

2

έερςονιςου. Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται ςε 131.944 km . Απ’ αυτά τα 106.777,76 km (80,39%)
2

ανικουν ςτο θπειρωτικό τμιμα και τα 25.166,24 km (19,078%) ςτο νθςιϊτικο τμιμα τθσ
έϊρασ. Σι ακτζσ τθσ ζχουν μικοσ περίπου 16.000 km και παρουςιάηει μεγάλθ ποικιλία
γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν και πετρωμάτων.

6.1. ΔΕΙΚΣΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΑΠΟΔΟΘ (EPI)
Χφμωωνα με το δείκτθ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (Environmental Performance Index - EPI)16, ο
οποίοσ δθμοςιεφκθκε το 2010 (http://epi.yale.edu) από επιςτιμονεσ των πανεπιςτθμίων YALE
και COLUMBIA, θ Ελλάδα (ςτοιχεία 2007), μεταξφ 163 χωρϊν που αξιολογικθκαν, 25 κριτθρίων
απόδοςθσ και 10 τομζων πολιτικισ, κατζλαβε τθν 71θ κζςθ (τθν 34θ κζςθ μεταξφ των 43 χωρϊν
τθσ Ευρϊπθσ, τθν 25θ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ε.Ε.-27) με βακμολογία 60,9 με άριςτα το 100.
Ειδικότερα, τα κριτιρια απόδοςθσ και οι τομείσ πολιτικισ καλφπτουν δφο βαςικζσ ενότθτεσ:
αυτισ του περιβαλλοντικοφ ςτρεσ και τθσ επίδραςισ του ςτθν υγεία του ανκρϊπου και τθσ
βιωςιμότθτασ του οικοςυςτιματοσ και τθσ διαχείριςθσ των ωυςικϊν πόρων.
Σι 10 τομείσ πολιτικισ που αξιολογικθκαν ανάλογα με τθν ενότθτα ςτθν οποία
ςυμπεριλαμβάνονται παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 6.1.
Χτθν εικόνα 6.2. παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Ελλάδασ για κάκε ζναν
τομζα πολιτικισ, ςφμωωνα με τθν οποία θ ενότθτα του περιβαλλοντικοφ ςτρεσ και τθσ
επίδραςισ του ςτθν υγεία του ανκρϊπου βακμολογικθκε με 86,6 και θ ενότθτα τθσ
βιωςιμότθτασ του οικοςυςτιματοσ με 35,13.
Χφμωωνα με τα εν λόγω αποτελζςματα, θ χϊρα μασ υςτερεί ςθμαντικά ςτα κζματα τθσ
βιοποικιλότθτασ (λαμβάνοντασ υπόψθ των αρικμό των ειδϊν που κινδυνεφουν αλλά και των
διαχειριςτικϊν πολιτικϊν που εωαρμόηονται), τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ και ςτθν επίδραςθ
αυτισ ςτα οικοςυςτιματα κακϊσ και ςτον τομζα τθσ κλιματικισ αλλαγισ, γεγονόσ το οποίο
επθρζαςε τθ χαμθλι τελικι βακμολογία τθσ ενότθτασ βιωςιμότθτα του οικοςυςτιματοσ.

16

Emerson et al., 2010.
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Εικόνα 6.1. Σι 10 τομείσ πολιτικισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξαγωγι του δείκτθ
περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (Ρθγι: Emerson et al., 2010).
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Εικόνα 6.2. Βακμολόγθςθ των 10 τομζων πολιτικισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξαγωγι του
δείκτθ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ τθσ Ελλάδασ και του μζςου όρου (Π.Σ.) τθσ Ευρϊπθσ(Ρθγι:
Emerson et al., 2010).

6.2. ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.2.1. Καλάςςιο περιβάλλον – Ραράκτια οικοςυςτιματα
Πεςόγειοσ Κάλαςςα
Θ Πεςόγειοσ κάλαςςα (Εικ. 6.3) καταλαμβάνει μία ζκταςθ τθσ τάξθσ των 2,5 x 106 km2.
Υαρουςιάηει πλάτοσ 3.800 km από τα ανατολικά προσ τα δυτικά και εμωανίηει ΒΑ απόςταςθ
περί τα 900 km μεταξφ τθσ Γαλλίασ και τθσ Αλγερίασ. Αντιςτοιχεί ςτο 0,8% τθσ καλάςςιασ
επιωάνειασ του πλανιτθ και καταλαμβάνει περίπου το 0,25% του όγκου του νεροφ των
ωκεανϊν.

Εικόνα 6.3. Πεςόγειοσ κάλαςςα (Ρθγι: Google Earth).
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Θ Πεςόγειοσ αποτελεί το απομεινάρι τθσ Ψθκφοσ, θ οποία αποτελοφςε τθ μεγάλθ κάλαςςα τθσ
Γθσ κατά τον Ξρθτιδικό αιϊνα. Χιμερα, αποτελεί μια κλειςτι κάλαςςα, με μζςο βάκοσ περί τα
1.500 m, που ενϊνεται με τον Ατλαντικό ωκεανό από το ςτενό του Γιβραλτάρ, πλάτουσ 15 km
και βάκουσ 290 m, με τθ Παφρθ κάλαςςα από τα ςτενά των Δαρδανελίων, μζγιςτου πλάτουσ 7
km και μζςου βάκουσ 55 m και με τθν Ερυκρά κάλαςςα μζςω τθσ διϊρυγασ του Χουζη.
Θ Πεςόγειοσ κάλαςςα διακρίνεται ςτθ δυτικι (δυτικά τθσ Χαρδθνίασ και Χικελίασ) και
ανατολικι λεκάνθ, που διαχωρίηονται από το κανάλι τθσ Χικελίασ, το οποίο παρουςιάηει 150
km πλάτοσ και μζγιςτο βάκοσ 400 m. Θ δυτικι λεκάνθ με μζγιςτο βάκοσ 2.700 m, παρουςιάηει
πιο επίπεδο πυκμζνα ςε ςφγκριςθ με τθν ανατολικι, θ οποία χαρακτθρίηεται από βακιζσ
κοιλότθτεσ (κατακρθμνίςεισ) με απότομεσ επιωάνειεσ και εξογκϊματα. Ψο μζγιςτο βάκοσ τθσ
Πεςογείου είναι 4.982 m και εντοπίηεται ςτισ ΡΔ ακτζσ τθσ Ελλάδασ (40 ναυτικά μίλα ΡΔ τθσ
Υφλου), ενϊ το πιο ρθχό μζροσ παρατθρείται ςτθ βόρεια Αδριατικι, το βάκοσ τθσ οποίασ δεν
ξεπερνά τα 200 m.
Σ κφριοσ ποταμόσ που εκβάλει ςτθ Πεςόγειο είναι ο Ρείλοσ, με μικοσ 4.132 m και με απορροι
89 km3/ζτοσ (ςτο φψοσ του ωράγματοσ του Aswan) και 5 km3/ζτοσ (ςτισ εκβολζσ του). Εκτόσ
από το Ρείλο, άλλοι ςθμαντικοί ποταμοί εντοπίηονται κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ Πεςογείου
(π.χ. Φινοσ, Ζβροσ τθσ Λςπανίασ, Υάδοσ).
Θ Πεςόγειοσ χαρακτθρίηεται από υψθλά ποςοςτά εξάτμιςθσ κυρίωσ κατά τθν επίδραςθ
ψυχρϊν και ξθρϊν ανζμων, με αποτζλεςμα να παρατθρείται ζλλειμμα νεροφ τθσ τάξθσ των
2.500 km3/ζτοσ. Ψο ςυγκεκριμζνο ζλλειμμα καλφπτεται κυρίωσ από τθν είςοδο υδάτινων μαηϊν
από τον Ατλαντικό ίκεανό και από τθ Παφρθ κάλαςςα, ενϊ θ ανταλλαγι υδάτων από τθ
Διϊρυγα του Χουζη κεωρείται ελάχιςτθ. Για το ςυγκεκριμζνο λόγο, ο εκτιμοφμενοσ χρόνοσ
παραμονισ του νεροφ ςτθ Πεςόγειο κρίνεται υψθλόσ και κυμαίνεται μεταξφ 75 και 100 χρόνια.
Εξαιτίασ των ςτενϊν του Γιβραλτάρ (μζγιςτο βάκοσ 290 m), οι υδάτινεσ μάηεσ που ειςζρχονται
ςτθ Πεςόγειο από τον Ατλαντικό είναι κερμότερεσ και χαμθλότερθσ αλατότθτασ ςε ςχζςθ
αυτϊν που εξζρχονται, με αποτζλεςμα ςτθν ουςία θ Πεςόγειοσ να «εξάγει» αλάτι και να
«ειςάγει» κερμότθτα.
Πε βάςθ τα παραπάνω, οι υδάτινεσ μάηεσ τθσ Πεςογείου διακρίνονται ςε τρεισ (3) βαςικζσ
κατθγορίεσ:


Ωδάτινεσ μάηεσ του Ατλαντικοφ: εντοπίηονται ςτθν επιωάνεια (50-200m) και
χαρακτθρίηονται από τιμζσ αλατότθτασ μεταξφ 36,2 psu (πλθςίον του Γιβραλτάρ) και
38,6 psu (κάλαςςα Οεβαντίνθσ).



Ενδιάμεςεσ υδάτινεσ μάηεσ που ςχθματίηονται ςτθ κάλαςςα τθσ Οεβαντίνθσ:
εντοπίηονται ςε βάκθ μεταξφ 200-800m και χαρακτθρίηονται από κερμοκραςίεσ 1315,5οC και τιμζσ αλατότθτασ από 38,4-39,1 psu.



Βακιζσ υδάτινεσ μάηεσ που ςχθματίηονται ςτθ δυτικι και ανατολικι λεκάνθ: ςτθ δυτικι
λεκάνθ χαρακτθρίηονται από κερμοκραςία 12,7οC και αλατότθτα 38,4 psu, ενϊ ςτθν
ανατολικι χαρακτθρίηονται από κερμοκραςία 13,6οC και αλατότθτα 38,7 psu.

Επιςθμαίνεται ότι, από το 1950 παρατθροφνται μεταβολζσ των ωυςικϊν χαρακτθριςτικϊν των
υδάτινων μαηϊν τθσ Πεςογείου. Ειδικότερα, παρατθρείται αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ
αλατότθτασ τθσ δυτικισ Πεςογείου κατά 0,13οC και 0,04 psu, αντίςτοιχα. Σι αιτίεσ του
ςυγκεκριμζνου ωαινομζνου δεν ζχουν πλιρωσ διευκρινιςτεί, ϊςτε να αξιολογθκεί αν οι εν
λόγω μεταβολζσ είναι αποτζλεςμα τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ ι τθσ μείωςθσ των
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ποςοτιτων των γλυκϊν νερϊν που ειςζρχονται ςτθ Πεςόγειο (π.χ. από τον ποταμό Ρείλο μετά
τθν καταςκευι του ωράγματοσ του Aswan το 1970) ι ςυνδυαςμόσ τουσ.
Θ κατανομι του οξυγόνου και των κρεπτικϊν αλάτων ςτθ Πεςόγειο παρουςιάηει τυπικά
χαρακτθριςτικά ολιγοτροωικϊν περιοχϊν. Υαρόλα αυτά, υψθλζσ πυκνότθτεσ πλαγκτοφ
εμωανίηονται περιοδικά και ςε τοπικό επίπεδο, κυρίωσ πλθςίον παράκτιων περιοχϊν.
Θ καλάςςια ηωι τθσ Πεςογείου αντικατοπτρίηει τισ μεταβολζσ των αβιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν
(π.χ. χαμθλζσ τιμζσ κρεπτικϊν) και των γεωλογικϊν ωαινομζνων που ζχουν λάβει χϊρα ςτθ
διάρκεια του χρόνου (π.χ. ωαινόμενα απομόνωςθσ, ξθραςίασ). Χε γενικζσ γραμμζσ θ καλάςςια
ηωι τθσ Πεςογείου χαρακτθρίηεται από χαμθλι βιομάηα και υψθλι ποικιλομορωία
(βιοποικιλότθτα). Υεριλαμβάνει το 7% τθσ γνωςτισ καλάςςιασ πανίδασ και το 18% τθσ
παγκόςμιασ καλάςςιασ χλωρίδασ, με ςφνολο περί τα 10.000 ωσ 12.000 καλάςςια είδθ, 28% των
οποίων είναι ενδθμικά (εντοπίηονται μόνο ςτθ Πεςόγειο). Ψο πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα
αποτελεί το καλάςςιο ωανερόγαμο (Αγγειόςπερμο) Posidonia oceanica, το οποίο ςχθματίηει
μεγάλα λιβάδια μζχρι και τα 40m βάκοσ, διαδραματίηοντασ ζτςι ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθ
καλάςςια ηωι των παράκτιων οικοςυςτθμάτων.

Ελλθνικόσ καλάςςιοσ χϊροσ
Σ πυκμζνασ των ελλθνικϊν καλαςςϊν χαρακτθρίηεται από μια ςφνκετθ μορωολογία, εξαιτίασ
των γεωλογικϊν ωαινομζνων που ζχουν λάβει χϊρα ςτθν ανατολικι Πεςόγειο. Σ ελλθνικόσ
καλάςςιοσ χϊροσ (Εικ. 6.4) καταλαμβάνει περίπου 264.000 km2, αποτελεί το 64% τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ και διακρίνεται ςε δφο βαςικζσ καλάςςιεσ περιοχζσ: το Αιγαίο πζλαγοσ
(ανατολικά) και το Λόνιο πζλαγοσ (δυτικά).
Ψο Αιγαίο πζλαγοσ είναι μία από τισ τζςςερισ (4) κφριεσ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ ανατολικισ
Πεςογείου (οι υπόλοιπεσ 3 είναι θ Αδριατικι, το Λόνιο και θ κάλαςςα τθσ Οεβαντίνθσ). Σ
ςυνολικόσ όγκοσ του Αιγαίου εκτιμάται ςε 8,1 x 1013 m3 και καταλαμβάνει ζκταςθσ τθσ τάξθσ
των 1,8 x 1011 m2, ζχοντασ μζςο βάκοσ 450 m.
Ψο Αιγαίο μπορεί να διακρικεί ςε δφο (2) κφρια μζρθ: ςτο βόρειο – κεντρικό Αιγαίο, το οποίο
αντιςτοιχεί ςτθ καλάςςια ζκταςθ από τισ βόρειεσ ακτζσ τθσ ενδοχϊρασ ωσ το πλάτωμα
(plateau) των Ξυκλάδων και ςτο νότιο Αιγαίο (αναωζρεται και ωσ Ξρθτικό πζλαγοσ), το οποίο
αντιςτοιχεί ςτθ καλάςςια περιοχι νότια των Ξυκλάδων και μζχρι τθν Ξριτθ. Σι δφο
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ςτθν ουςία είναι απομονωμζνεσ από τθν ιςοβακι των 350 m και κάτω,
εξαιτίασ του πλατϊματοσ των Ξυκλάδων νιςων και γι αυτό το λόγο δεν πραγματοποιοφνται
μεταξφ τουσ, άμεςεσ ανταλλαγζσ βακζων υδάτινων μαηϊν.
Ψο βόρειο – κεντρικό Αιγαίο χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία τεςςάρων (4) βακζων λεκανϊν.
Ψθ λεκάνθ που εκτείνεται μεταξφ των περιοχϊν του Άκωσ και των Χποράδων με μζγιςτο βάκοσ
1.476 m, τθ λεκάνθ τθσ Οιμνου, με μζγιςτο βάκοσ 1.469 m, τθ λεκάνθ τθσ Χκφρου με μζγιςτο
βάκοσ 1.077 m και τθ λεκάνθ τθσ έίου, με μζγιςτο βάκοσ 1.219 m. Ψο νότιο Αιγαίο παρουςιάηει
το μεγαλφτερο βάκοσ ς’ όλο το Αιγαίο πζλαγοσ (2.557 m), το οποίο εντοπίηεται ςτθ καλάςςια
περιοχι ΒΔ τθσ Ξαρπάκου.
Ψο Λόνιο πζλαγοσ διακρίνεται ςτο βόρειο και νότιο τμιμα με όριο το ριγμα τθσ Ξεωαλονιάσ. Ψο
βόρειο τμιμα κεωρείται ςυνζχεια τθσ Αδριατικισ και χαρακτθρίηεται ωσ μία εκτεταμζνθ μικροφ
βάκουσ περιοχι ςε αντίκεςθ με το νότιο τμιμα του Λονίου πελάγουσ, το οποίο χαρακτθρίηεται
από μεγάλα βάκθ (>4.000 m), εξαιτίασ των ενεργϊν ρθγμάτων.
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Αιγαίο πζλαγοσ

Λόνιο πζλαγοσ

Εικόνα 6.4. Ελλθνικόσ καλάςςιοσ χϊροσ (Ρθγι: NASA).

Υαράκτια οικοςυςτιματα
Θ παράκτια ηϊνθ τθσ Ελλάδασ υπολογίηεται ςε πάνω από 16.000 km μικοσ, καλφπτοντασ μία
ςυνολικι ζκταςθ 330.000 ςτρεμμάτων περίπου και χαρακτθρίηεται από ποικιλία υδατικϊν
ςυςτθμάτων, εξαιτίασ των ιδιαίτερων γεωμορωολογικϊν και κλιματικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
Ελλάδασ. άιλοξενεί το 50% του πλθκυςμοφ τθσ έϊρασ και το ςθμαντικότερο μζροσ τθσ
βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ.
Σ κυρίαρχοσ τφποσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ έϊρασ είναι οι βραχϊδεισ ακτζσ,
καταλαμβάνοντασ ζκταςθ μεγαλφτερθ του 70% τθσ ακτογραμμισ τθσ. Θ πανίδα και θ χλωρίδα
ςτισ εν λόγω περιοχζσ χαρακτθρίηεται ωσ πλοφςια, κακϊσ θ μεγάλθ επιωάνεια των βράχων
δθμιουργεί ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ βιοκοινωνιϊν με μεγάλο αρικμό ειδϊν. Από
τθν άλλθ, θ ομαλι ακτογραμμι τθσ έϊρασ, εξαιτίασ των ωυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ,
ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και τθ ςυςςϊρευςθ του
πλθκυςμοφ, ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.
Χτθν παράκτια ηϊνθ απαντϊνται ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ εκβολικϊν οικοςυςτθμάτων και
λιμνοκαλαςςϊν (και αλυκϊν):
 Υαρατθροφνται 8 μεγάλα δζλτα ποταμϊν, τα οποία καταλαμβάνουν ζκταςθ περίπου 105
km2. Από τθ ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ, το 60% προζρχεται από ωυςικζσ διεργαςίεσ, το 34% είναι
μερικϊσ επθρεαςμζνα από ωυςικζσ διαδικαςίεσ και 6% ζχει δθμιουργθκεί μζςω τθσ
ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ. Ψα ςυγκεκριμζνα οικοςυςτιματα παρουςιάηουν ςθμαντικι
οικολογικι αξία κακϊσ ωιλοξενοφν ζναν πολφ μεγάλο αρικμό ειδϊν υδρόβιασ αλλά και
χερςαίασ πανίδασ και χλωρίδασ.
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 Εντοπίηονται 76 λιμνοκάλαςςεσ, καλφπτοντασ ζκταςθ περί 345 km2. Σι περιςςότερεσ
λιμνοκάλαςςεσ καταγράωονται ςτθν Υεριωζρεια Αν. Πακεδονίασ Κράκθσ, ενϊ όςον αωορά
ςτθν εκτιμοφμενθ ζκταςθ, τθ μεγαλφτερθ κάλυψθ παρουςιάηει θ Υεριωζρεια τθσ Δυτικισ
Ελλάδασ. Υρόκειται για ςχετικά ρθχζσ μεγάλθσ ζκταςθσ περιοχζσ, οι οποίεσ διαχωρίηονται
από τθν ανοιχτι κάλαςςα από διαδοχικζσ νθςίδεσ άμμου μεταξφ των οποίων υπάρχουν
ςτενά ανοίγματα με τα οποία λαμβάνει χϊρα θ ανανζωςθ των νερϊν με τθ κάλαςςα. Σι
λιμνοκάλαςςεσ χρθςιμοποιοφνται από πολλοφσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ ωσ χϊροι
αναπαραγωγισ, κρζψθσ, αφξθςθσ, προςταςίασ και για το λόγο αυτό ςυγκεντρϊνουν ζνα
ςθμαντικό αρικμό παρυδάτιασ πανίδασ. Θ πλειοψθωία των εν λόγω περιοχϊν
ςυγκαταλζγεται ςτο δίκτυο Natura 2000.
Σι πιζςεισ που δζχονται οι λιμνοκάλαςςεσ ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τθ ρφπανςθ
γεωργικισ προζλευςθσ, τα αςτικά λφματα ςε οριςμζνεσ παράκτιεσ περιοχζσ, τθ μείωςθ τθσ
ειςροισ γλυκοφ νεροφ, τθν αποςτράγγιςθ (μερικι ι ολικι), όπωσ ςτθ Δράνα ςτο δζλτα του
Ζβρου και ςτθν ελλιπι εωαρμογι ολοκλθρωμζνων ςχεδίων διαχείριςθσ. Θ ανκρϊπινθ πίεςθ
ςτα οικοςυςτιματα των λιμνοκαλαςςϊν είναι πιο περιοριςμζνθ ς’ αυτζσ με μόνιμα
εγκατεςτθμζνουσ και παραγωγικοφσ αλιευτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ι άλλουσ ωορείσ, ενϊ
αντίκετα παρατθρείται ότι οι λιμνοκάλαςςεσ που ςτεροφνται αλιευτικισ δραςτθριότθτασ
υωίςτανται δραςτικι μείωςθ τθσ ςυνολικισ τουσ επιωάνειασ και τθσ περιβαλλοντικισ τουσ
ποιότθτασ.
άυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά των Ελλθνικϊν καλαςςϊν
Συνκικεσ κυματιςμοφ
Θ χωρικι κατανομι του μζςου μθνιαίου κφματοσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια παρουςιάηεται
ςτθν εικόνα 6.5, θ οποία είναι αποτζλεςμα εωαρμογισ του μοντζλου WAM (Wave Model) κατά
τθ διάρκεια των ετϊν 1993 – 2003. Επιςθμαίνεται ότι, οι κφριοι άνεμοι επικράτθςθσ ςτο Αιγαίο
είναι οι βόρειοι και ακολουκοφν ωσ προσ τθ ςυχνότθτα οι νότιοι. Σι ανατολικοί και δυτικοί
άνεμοι παρουςιάηουν πολφ μικρότερθ ςυχνότθτα παρουςίασ.
Χφμωωνα με τα αποτελζςματα των μετριςεων, το μεγαλφτερθ φψοσ κφματοσ (1,4 m)
μετρικθκε τουσ χειμερινοφσ και ωκινοπωρινοφσ μινεσ, ςτθ καλάςςια περιοχι του Ξρθτικοφ
πελάγουσ (ΡΔ και ΡΑ), ενϊ οι χαμθλότερεσ τιμζσ (<0,3 m) παρατθροφνται πλθςίον των
παράκτιων περιοχϊν τουσ εαρινοφσ και καλοκαιρινοφσ μινεσ.

Ραλίρροια
Ψα παλιρροιακά ωαινόμενα ςτθ Πεςόγειο είναι αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των τοπικϊν
αςτρονομικϊν δυνάμεων και μζροσ του παλιρροιακοφ κφματοσ που ειςζρχεται ςτθ Πεςόγειο
από τον Ατλαντικό. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, παράγει παλιρροιακά κφματα περί τα 10 cm ςε
περιοχζσ όπωσ το Β. Αιγαίο και τθν Αδριατικι, ενϊ ςε άλλεσ όπωσ ςτα ςτενά του Ευρίπου ςτθν
Εφβοια παρατθροφνται πιο ζντονα ωαινόμενα (αναπτφςςονται ταχφτθτεσ μζχρι και 4,4 m/sec).
Χτθν εικόνα 6.6 παρουςιάηεται θ παλίρροια ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ, όπωσ προζκυψε από το
παλιρροιακό μοντζλο των Tsimplis et al. (1995), ςφμωωνα με το οποίο οι υψθλότερεσ τιμζσ
παρατθροφνται ςτο νότιο Αιγαίο.
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Εικόνα 6.5. έωρικι κατανομι μζςου μθνιαίου κφματοσ ςτισ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ (Ρθγι: SoHelMe, 2005).
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Εικόνα 6.5. (ςυνζχεια) έωρικι κατανομι μζςου μθνιαίου κφματοσ ςτισ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ (Ρθγι:
SoHelMe, 2005).

Κυκλοφορία υδάτινων μαηϊν
Θ κυκλοωορία των καλάςςιων υδάτων είναι ζνα ςφνκετο ωαινόμενο, εξαιτίασ των μεταβολϊν
τθσ πυκνότθτασ των υδάτινων μαηϊν, των επιωανειακϊν ανταλλαγϊν κερμότθτασ και νεροφ με
τθν ατμόςωαιρα και των αςτρονομικϊν δυνάμεων (παλίρροια).
Θ γενικι κυκλοωορία των υδάτινων μαηϊν ςτο Αιγαίο πζλαγοσ (Εικ. 6.7) χαρακτθρίηεται από
πολλαπλά πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν κυκλωνικζσ κινιςεισ ςε επίπεδο κφριων λεκανϊν
και επαναλαμβανόμενεσ ελικοειδισ κινιςεισ ςε επίπεδο υπολεκανϊν.
Ειδικότερα, ςτο Β. Αιγαίο ςθμαντικό ρόλο ςτθν υδρολογία και κυκλοωορία των υδάτινων μαηϊν
διαδραματίηει θ είςοδοσ χαμθλισ αλατότθτασ υδάτων από τθ Παφρθ κάλαςςα και ςε τοπικό
επίπεδο θ είςοδοσ ποςοτιτων γλυκζων υδάτων από τα κυριότερα ποτάμια τθσ Β. Ελλάδασ. Χτο
ΡΕ Αιγαίο ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ είςοδοσ κερμότερων και υψθλότερθσ αλατότθτασ
υδάτινων μαηϊν από τθ κάλαςςα τθσ Οεβαντίνθσ.
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Εικόνα 6.6. Θ παλίρροια ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ, όπωσ προζκυψε από το παλιρροιακό μοντζλο των
Tsimplis et al., 1995 (Ρθγι: SoHelMe, 2005).

Εικόνα 6.7. Χχθματικι απεικόνιςθ τθσ
επιωανειακισ κυκλοωορίασ των υδάτινων
μαηϊν ςτο Αιγαίο πζλαγοσ (Ρθγι: Nittis &
Perivolliotis, 2002).

ΥΡΕΚΑ

99

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ

Κρεπτικά ςτοιχεία
Χτο καλαςςινό νερό, εκτόσ από τα κφρια ιόντα, βρίςκεται ςε διαλυτι μορωι μια κατθγορία
ουςιϊν, οι οποίεσ λόγω τθσ αξιοποίθςισ των από τουσ ωωτοςυνκετικοφσ οργανιςμοφσ ωσ
δομικά και λειτουργικά υλικά, χαρακτθρίηονται ωσ κρεπτικά άλατα. Χτθν κατθγορία αυτι
ανικουν τα άλατα του αηϊτου (ΡΣ2-, ΡΣ3- και ΡΘ4+), του ωωςωόρου (ΦΣ43-) και του πυριτίου
(SiO22-). Θ περιεκτικότθτα του καλαςςινοφ νεροφ ςτισ ουςίεσ αυτζσ παρουςιάηει ςθμαντικζσ
χωρικζσ και χρονικζσ μεταβολζσ και χαρακτθρίηει τθν τροωικι τουσ κατάςταςθ.
Ψα κρεπτικά ςτοιχεία (κυρίωσ ανόργανθσ και ςε μικρότερο βακμό οργανικισ προζλευςθσ)
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν παραγωγικότθτασ ενόσ υδάτινου οικοςυςτιματοσ κακϊσ
αποτελοφν απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αφξθςθ των ωωτοςυνκετικϊν οργανιςμϊν. Ωψθλζσ
ςυγκεντρϊςεισ κρεπτικϊν αλάτων παρατθροφνται κατά κανόνα ςε νερά παράκτιων περιοχϊν
και εκβολικά ςυςτιματα κακϊσ και ςε μεγάλα βάκθ (πλθςίον του πυκμζνα). Ξατά τθ διάρκεια
του ζτουσ, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κρεπτικϊν αλάτων παρατθροφνται τθ χειμερινι περίοδο ςε
ςυνκικεσ ανάμειξθσ τθσ ςτιλθσ του νεροφ και προσ τα μζςα ωκινοπϊρου όταν ολοκλθρϊνεται
θ κερμικι ςτρωμάτωςθ τθσ ςτιλθσ του νεροφ.
Θ τροωικι κατάςταςθ των υδάτινων μαηϊν αξιολογείται βάςει τθσ περιεκτικότθτασ αυτϊν ςε
κρεπτικά άλατα αλλά και τθσ ανάλογθσ διακεςιμότθτασ αυτϊν. Χυνικωσ τα άλατα αηϊτου και
ωωςωόρου ςτισ κάλαςςεσ αποτελοφν περιοριςτικοφσ παράγοντεσ για τθν παραγωγι ωυτικισ
βιομάηασ (πρωτογενισ παραγωγι). Αντίκετα, το πυρίτιο δεν ωαίνεται να αποτελεί περιοριςτικό
παράγοντα για όλουσ του ωυτικοφσ οργανιςμοφσ παρά μόνο για τα διάτομα. Ωψθλζσ
ςυγκεντρϊςεισ και κατάλλθλθ αναλογία των ςτοιχείων Ρ και Φ ςτο καλαςςινό νερό προάγουν
τθν αφξθςθ τθσ ωυτικισ βιομάηασ και ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ευτροωικϊν ςυνκθκϊν με
τα γνωςτά προβλιματα. Θ κυριότερθ πθγι εμπλουτιςμοφ του καλαςςινοφ νεροφ ςε κρεπτικά
άλατα είναι: οι ειςροζσ γλυκοφ νεροφ από τθ ςτεριά και οι βροχοπτϊςεισ.
Ψο άηωτο (Ρ) προςλαμβάνεται από τουσ ωυτικοφσ οργανιςμοφσ υπό μορωι ανόργανων
αλάτων. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι προκαρυωτικοί οργανιςμοί (Ξυανοωφκθ ι Ξυανοβακτιρια), οι
οποίοι είναι ςε κζςθ να αωομοιϊςουν ατμοςωαιρικό άηωτο (Ρ 2). Ψα νιτρικά (ΡΣ3-Ρ), νιτρϊδθ
(ΡΣ2-Ρ) και αμμωνιακά (ΡΘ4-Ρ) ιόντα αποτελοφν τισ κυριότερεσ ενϊςεισ αηϊτου που
χρθςιμοποιοφνται από τουσ υδρόβιουσ ωωτοςυνκετικοφσ οργανιςμοφσ. Σι ςυγκεντρϊςεισ των
επιμζρουσ ενϊςεων ςτα νερά παράκτιων περιοχϊν αλλά και ςτθν ανοιχτι κάλαςςα
κυμαίνονται ςε διαωορετικά επίπεδα. Ξατά κανόνα τα νιτρικά και αμμωνιακά ιόντα βρίςκονται
ςε υψθλότερα επίπεδα από τα νιτρϊδθ. Χφμωωνα με τον Ευρωπαϊκό Σργανιςμό
Υεριβάλλοντοσ (European Environmental Agency - ΕΕΑ), όςον αωορά ςτισ ςυνολικζσ
ςυγκεντρϊςεισ αηϊτου, για τθν Ελλάδα παρατθρικθκε μείωςθ ςτισ ποςότθτεσ του αηϊτου το
2000 ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο χρόνο (1999), όπωσ ςυνζβθ και ςτισ περιςςότερεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ για τισ παράκτιεσ περιοχζσ. Σι ςυγκεντρϊςεισ του αηϊτου το 2000 ιταν 69
Kg/ha περίπου ςε εκνικό επίπεδο (Εικ. 6.8).
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Εικόνα 6.8. Χυγκεντρϊςεισ αηϊτου ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Ρθγι: European Environmental Agency).

Ψα πλαγκτικά μικροωφκθ προτιμοφν τα ορκοωωςωορικά ιόντα (ΦΣ4-Φ) από τισ υπόλοιπεσ
ενϊςεισ του ωωςωόρου ςτο νερό. Χτισ παράκτιεσ και ανοιχτζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, δεν
παρατθρείται μεταβολι των ςυγκεντρϊςεων των ορκοωωςωορικϊν κατά τθ διάρκεια του
χειμϊνα ςφμωωνα με ςτοιχεία του ΕΕΑ. Σ ωϊςωοροσ είναι ςυνικωσ ο περιοριςτικόσ
παράγοντασ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και ωσ εκ τοφτου ο παράγοντασ κλειδί για τθν
τροωικι κατάςταςθ ενόσ υδάτινου ςυςτιματοσ. Ξαι αυτό γιατί, αν και ταξινομείται ςτα ζξι
κφρια κρεπτικά ςτοιχεία, είναι το πιο ςπάνιο ςτο ωλοιό τθσ γθσ. Επιπλζον, είναι ςχετικά
αδιάλυτοσ και κακιηάνει εφκολα με ςίδθρο, αργφλιο και αςβζςτιο ενϊ ταυτόχρονα δε διακζτει
αζρια δεξαμενι ςτθν ατμόςωαιρα όπωσ το άηωτο. Θ ςυγκζντρωςθ των ωωςωορικϊν ιόντων
ςτο νερό εξαρτάται από τισ εποχιακζσ διακυμάνςεισ τθσ τροωοδοςίασ (εξωτερικι και
εςωτερικι), τθ βιολογικι πρόςλθψθ και τισ χθμικζσ και βιολογικζσ μετατροπζσ που υωίςταται
ςτο υδάτινο οικοςφςτθμα.
Εκτόσ από τισ ενϊςεισ του ωωςωόρου και του αηϊτου, ςθμαντικό ρόλο ςτθν παραγωγικότθτα
των υδάτινων οικοςυςτθμάτων διαδραματίηει και το πυρίτιο, το οποίο αποτελεί δομικό υλικό
(κυτταρικό τοίχωμα) των κυττάρων μιασ από τισ ςθμαντικότερεσ ομάδασ ωυτοπλαγκτικϊν
οργανιςμϊν (Διάτομα) και κατ’ επζκταςθ αποτελεί περιοριςτικό παράγοντα ανάπτυξθσ των
ςυγκεκριμζνων οργανιςμϊν. Βαςικι πθγι τροωοδοςίασ πυριτίου ςτα νερά αποτελεί ο ωλοιόσ
τθσ γθσ.
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Αποτελζςματα μετριςεων των κρεπτικϊν αλάτων των ελλθνικϊν καλαςςϊν, που ζχουν
διενεργθκεί ςτα πλαίςια διαωόρων ερευνθτικϊν προγραμμάτων τθν περίοδο μεταξφ 1997 και
2002 παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 6.9.

Εικόνα 6.9. Εποχικι ποιότθτα των υδάτων ελλθνικϊν παράκτιων περιοχϊν, με βάςθ τισ ςυγκεντρϊςεισ
των ωωςωορικϊν (PO4-P), νιτρικϊν (NO3-N) και νιτρωδϊν(NO2-N) (Ρθγι: SoHelMe, 2005).
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Χφμωωνα με τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, οι παράκτιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ μποροφν
να διακρικοφν ς’ αυτζσ που παρουςιάηουν υψθλά (high), μζτρια (moderate) και χαμθλά (low)
επίπεδα ρφπανςθσ και ςτισ μθ ρυπαςμζνεσ περιοχζσ (unpolluted).

6.2.2. Εςωτερικά φδατα (Λίμνεσ, ποτάμια)
Επιωανειακά φδατα
Θ Ελλάδα, με ζκταςθ 131.990 km2 παρουςιάηει ζντονο ανάγλυωο, περιοριςμζνθ ενδοχϊρα και
μεγάλο ανάπτυγμα ακτϊν. Αποτζλεςμα τθσ ιδιόμορωθσ αυτισ γεωμορωολογικισ διάρκρωςθσ
είναι θ πολυδιάςπαςθ του χϊρου ςε μικρζσ λεκάνεσ απορροισ. Θ έϊρα καλφπτεται με
επιωανειακοφσ υδατικοφσ πόρουσ ςυνολικισ επιωάνειασ γφρω ςτα 2.200 km2 (ποςοςτό
κάλυψθσ 1,6%). Από αυτά οι ωυςικζσ και οι τεχνθτζσ λίμνεσ καλφπτουν ζκταςθ περίπου 956
km2 (47,2%), οι ποταμοί ζχουν μικοσ 4.268 km και οι εκβολζσ ποταμϊν με τα δζλτα τουσ
καλφπτουν ζκταςθ περίπου 723 km2 (35,7%).
Θ Ελλάδα διακζτει 145 ποτάμια (5 διαςυνοριακά) (Υιν. 6.1) και 81 λίμνεσ (3 διαςυνοριακζσ),
από τισ οποίεσ οι 56 είναι ωυςικζσ (Υιν. 6.2) και οι 25 τεχνθτζσ (Υιν. 6.3).
Σι υδάτινοι πόροι αποτελοφν το ςφνολο του νεροφ που «παράγεται» μζςα ςτθ χϊρα μαηί με
τθν εξωτερικι ςυνειςωορά νεροφ από τισ γειτονικζσ χϊρεσ. Ψο 80% των υδάτινων πόρων
παράγεται μζςα ςτθ χϊρα, ενϊ ζνα 20% είναι εξωτερικι ςυνειςωορά.
Για το ςφνολο τθσ έϊρασ τα ατμοςωαιρικά κατακρθμνίςματα εκτιμϊνται ςε 116.330 hm3/ζτοσ.
Θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ κυμαίνεται από 400 mm ςτθν Αττικι και ςτα νθςιά των Ξυκλάδων,
ςτα 700 mm ςτισ ανατολικζσ περιοχζσ, 1.000 – 1.200 mm ςτισ δυτικζσ περιοχζσ και τα νθςιά του
Λονίου και ανζρχεται πάνω από 1.500 mm ςτθν οροςειρά τθσ Υίνδου και ς’ άλλεσ ορεινζσ
περιοχζσ.
Θ κατανάλωςθ του νεροφ υπολογίηεται ςε κατά προςζγγιςθ ςε 8.243 hm3/ζτοσ, από τα οποία
περίπου το 84% διατίκεται ςτθν άρδευςθ, 12% ςτθν φδρευςθ, 3% ςτθ βιομθχανία και ενζργεια
και 1% ςτθν κτθνοτροωία.
Θ χϊρα διακρίνεται ςε 14 υδατικά διαμερίςματα (ςφνολα λεκανϊν απορροισ με κατά το
δυνατόν όμοιεσ υδρολογικζσ - υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ) (Εικ. 6.10).
Ψα δεδομζνα και θ κατάςταςθ των υδατικϊν διαμεριςμάτων τθσ έϊρασ, αναμζνεται να
διαωοροποιθκοφν, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των ζργων διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ.
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Πίνακασ 6.2. Ψα κυριότερα ποτάμια τθσ Ελλάδασ (κατά αλωαβθτικι ςειρά) με τισ πθγζσ τουσ.

Ποτάμια

Μικοσ ροισ
(km)

Πθγζσ

Αγγίτθσ

50

Υθγι Αγγίτθ

Αξιόσ

76

Υ.Γ.Δ.Π.

Αλιάκμονασ

297

Γράμμοσ - Ξόηακασ

Αλωειόσ

110

Ψαψγετοσ

Άραχκοσ

110

Πζτςοβο

Αςωπόσ

80

Ελικϊνασ - Ωλίκθ

Αςωπόσ Υελ.

40

Ψραχφ - άαρμακά

Αχελϊοσ

220

Ρότια Υίνδοσ

Αχζροντασ

52

Τρθ Χουλίου

Αϊοσ*

70

Βόρεια Υίνδοσ

Γαλλικόσ

70

Ξροφςια

Γεροποταμόσ

32

Ξόωινασ

Ζβροσ

204

Βουλγαρία

Ενιπζασ

84

έαλκοδόνιο

Εφθνοσ

40

Τρθ Ραυπακτίασ

Ευρϊτασ

82

Βλαχοκεραςιά

Ξαλαμάσ

115

Δοφςκοσ

Ξθωιςςόσ

-

Υεντζλθ - Υάρνθκα

Οάδωνασ

70

Αροάνια

Οουδία

60

Ξρφα Βρφςθ

Οοφροσ

80

Ψομαροχϊρια

Πζγδοβασ

78

Ρότια Υίνδοσ

Πόρνοσ

70

Βαρδοφςια

Ρζςτοσ

130

Βουλγαρία

Υάμιςοσ
Υθνειόσ
(Κεςςαλίασ)
Υθνειόσ
(Υελοποννιςου)
Χτρυμόνασ

60

Ψετράηιο

205

έάςια - Αντιχάςια

70

Ερφμανκοσ

118

Βουλγαρία

80

Ψυμωρθςτόσ

Χπερχειόσ
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Πίνακασ 6.2. Σι κυριότερεσ ωυςικζσ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ.

Ονομαςία
Ψριχωνίδα
Βόλβθ
Βεγορίτιδα
Βιςτονίδα
Ξορϊνεια
Mικρι Υρζςπα
Πεγάλθ Υρζςπα
Ξερκίνθ
Ξαςτοριάσ
Λωαννίνων
Ωλίκθ
Δοϊράνθσ
Αμβρακία
Ουςιμαχία
Υετρϊν
Υαραλίμνθ
Σηερόσ
Βουλκαρία
Δφςτοσ
Υικρολίμνθ
Χτυμωαλία
Πθτρικοφ
Χαλτίνθ
Ηάηαρθ
Ξαϊάωα
έειμαδίτιδα
Παρακϊνα
Πόρωθ
Οάμια
Ξουρνά
Υωγωνίτςα
Ηθρόσ
Υροντάνθ
Ψςεραβίνασ
Ξόκκαλα
Πικρι Χαλτίνθ
Ξουμουνδοφρου
Αεροωωλιζσ
Χαΐτα
Αβιλαριάσ
Πουςτόσ

ΥΡΕΚΑ

Γεωγραφικό
Διαμζριςμα
Χτερεά
Πακεδονία
Πακεδονία
Κράκθ
Πακεδονία
Πακεδονία
Πακεδονία
Πακεδονία
Πακεδονία
Ιπειροσ
Χτερεά
Πακεδονία
Χτερεά
Χτερεά
Πακεδονία
Χτερεά
Χτερεά
Χτερεά
Εφβοια
Πακεδονία
Υελοπόννθςοσ
Κράκθ
Χτερεά
άλϊρινα
Υελοπόννθςοσ
Πακεδονία
Χτερεά
Ιπειροσ
Υελοπόννθςοσ
Ξριτθ
Χτερεά
Ιπειροσ
Ιπειροσ
Ιπειροσ
Χτερεά
Χτερεά
Χτερεά
Πακεδονία
Ιπειροσ
Χτερεά
Υελοπόννθςοσ

Επιφάνεια
(km2)
95,840
70,353
54,311
45,030
42,823
42,541
39,400
37,688
28,655
19,470
19,118
15,350
14,477
13,085
12,294
10,930
9,450
9,207
5,165
3,772
3,545
2,524
1,986
1,845
1,680
1,677
1,027
0,970
0,562
0,501
0,437
0,372
0,333
0,275
0,237
0,188
0,148
0,144
0,134
0,125
0,102

105

Μζγιςτο Μικοσ
(km)
21,490
21,500
14,800
12,450
10,750
15,300
11,600
14,490
7,500
7,950
10,825
8,100
13,150
6,238
5,250
8,110
5,200
4,000
4,280
2,425
3,475
2,450
2,350
2,075
2,900
5,150
3,790
2,500
1,188
1,010
0,938
1,350
1,400
0,633
1,025
0,825
0,650
0,700
0,550
0,500
0,630

Μζγιςτο Πλάτοσ
(km)
6,700
6,725
6,900
7,000
5,050
6,500
6,100
5,650
5,425
5,425
5,600
2,750
3,740
3,000
4,238
2,000
2,683
3,540
2,060
2,350
1,263
1,750
1,550
1,425
0,875
0,700
0,750
0,700
0,650
0,875
0,700
0,475
0,400
0,600
0,538
0,300
0,380
0,250
0,300
0,350
0,250
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Πίνακασ 6.3. Σι κυριότερεσ τεχνθτζσ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ.

Ονομαςία
Ξρεμαςτϊν
Υολυωφτου
Ξαςτρακίου
Ψαυρωποφ
Υθνειοφ
Υουρναρίου
Πόρνου
Αϊου
Χτράτου
Ρθςιοφ
Χωθκιά
Οάδωνα
Αςωμάτων
Οοφρου

Γεωγραφικό
Διαμζριςμα
Χτερεά
Πακεδονία
Χτερεά
Κεςςαλία
Υελοπόννθςοσ
Ιπειροσ
Χτερεά
Ιπειροσ
Χτερεά
Πακεδονία
Πακεδονία
Υελοπόννθςοσ
Πακεδονία
Ιπειροσ

Επιφάνεια
(km2)
68,531
56,793
26,804
22,180
19,895
18,233
15,050
11,500
8,400
5,800
4,300
3,048
2,600
0,150

01 Δυτ. Υελοποννιςου
02 Βορ. Υελοποννιςου
03 Ανατ. Υελοποννιςου
04 Δυτ. Χτερεάσ Ελλάδασ
05 Θπείρου
06 Αττικισ
07 Ανατ. Χτερεάσ Ελλάδασ

08 Κεςςαλίασ
09 Δυτ. Πακεδονίασ
10 Ξεντρ. Πακεδονίασ
11 Ανατ. Πακεδονίασ
12 Κράκθσ
13 Ξριτθσ
14 Ριςων Αιγαίου

Εικόνα 6.10. Ωδατικά διαμερίςματα Ελλάδασ.

Ωδατικό διαμζριςμα Δυτικισ Υελοποννιςου (01)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Δυτικισ Υελοποννιςου ζχει ζκταςθ 7.301 km 2. Σ υδροκρίτθσ του
ορίηεται βόρεια από τουσ ορεινοφσ όγκουσ Ερφμανκου και Αροανείων και ανατολικά από το
Παίναλο και τον Ψαψγετο. Αποτελείται από τμιματα των Υεριωερειϊν Υελοποννιςου και
Δυτικισ Ελλάδασ. Σ πλθκυςμόσ του διαμερίςματοσ, με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ,
το 1991 ιταν 314.059 κάτοικοι και το 2001 ιταν 331.180 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ
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5,4%. Σι κφριεσ λεκάνεσ του διαμερίςματοσ είναι θ λεκάνθ του Αλωειοφ και θ λεκάνθ του
Υάμιςςου. Δευτερεφουςασ ςθμαςίασ είναι θ λεκάνθ του Ρζδα και θ λεκάνθ του Ρζδωνα. Χτα
παράλια τθσ περιοχισ βρίςκονται οι παράκτιεσ λίμνεσ Αγουλινίτςασ και Πουριάσ (που ζχουν
αποξθρανκεί) και Ξαϊάωα (κερμομεταλλικι), που ςχθματίςτθκε λόγω των αμμόλοωων του
Ξυπαριςςιακοφ κόλπου. Σι ποταμοί ζχουν γενικά χαρακτθριςτικά που ικανοποιοφν βαςικά
αγρονομικά κριτιρια για άρδευςθ γεωργικϊν εκτάςεων. Εξαίρεςθ αποτελεί τμιμα του δικτφου,
που είναι άμεςοι αποδζκτεσ ςτραγγιςμάτων από καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ που παρουςιάηουν
αυξθμζνθ ρφπανςθ. Θ ποιοτικι κατάςταςθ των υδατικϊν πόρων βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό
επίπεδο, με εξαίρεςθ ποιοτικά προβλιματα τοπικισ ςθμαςίασ. Γενικά υπάρχουν περικϊρια
αξιοποίθςθσ των υδάτινων πόρων, αποωεφγοντασ τισ ακραίεσ περιπτϊςεισ εκμετάλλευςθσ που
κα οδθγιςουν ςε μθ αναςτρζψιμα αποτελζςματα.

Ωδατικό διαμζριςμα Βόρειασ Υελοποννιςου (02)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Βόρειασ Υελοποννιςου ζχει ζκταςθ 7.310 km 2, από τα οποία τα
1.309 km2 ανικουν ςτα νθςιά Ξεωαλλονιά, Λκάκθ και Ηάκυνκο. Ψο νότιο όριο του
διαμερίςματοσ είναι ο υδροκρίτθσ που ξεκινά από το ακρωτιριο Ξατάκωλο, ςυνεχίηει ςτουσ
ορεινοφσ όγκουσ άολόθ, Οάμπεια, Ερφμανκο, Αροάνεια, ςτο υψίπεδο Ξαλαβρφτων, ςτο νότιο
όριο τθσ κλειςτισ λεκάνθσ άενεοφ, ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ του Σλίγυρτου, Οφρκειου και
Σνείων και καταλιγει ςτο ακρωτιριο Ψραχιλι μζςω των κορυωϊν Ψραπεηϊνα και Υολίτθ. Σ
πλθκυςμόσ του, με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ, το 1991 ιταν 562.859 κάτοικοι και
το 2001 ιταν 615.288 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 9,3%. Ψο διαμζριςμα αποτελείται από
τουσ νομοφσ Ξεωαλλθνίασ και Ηακφνκου, το μεγαλφτερο μζροσ των νομϊν Ξορινκίασ και
Αχαΐασ, το μιςό του νομοφ Θλείασ και μικρό μζροσ του νομοφ Αργολίδασ. Σι κφριεσ λεκάνεσ
του διαμερίςματοσ είναι θ λεκάνθ του Υθνειοφ και θ λεκάνθ του Υφρρου. Χε ετιςια βάςθ θ
διακεςιμότθτα των επιωανειακϊν νερϊν υπερκαλφπτει τθ ηιτθςθ ςτο θπειρωτικό τμιμα του
διαμερίςματοσ. Ψο ζλλειμμα που παρουςιάηεται ςτα επιωανειακά νερά κατά τθν περίοδο
αιςχισ ςε ςχζςθ με τθ ηιτθςθ από τα υωιςτάμενα ζργα καλφπτεται από τα υπόγεια νερά. Ψο
διαμζριςμα είναι ιδθ οριακό κατά τθν περίοδο αιχμισ, κυρίωσ όςο επεκτείνεται κανείσ προσ τα
ανατολικά. Για το λόγο αυτό απαιτοφνται ζργα αποκικευςθσ, μεταωοράσ και διαχείριςθσ
πόρων. Θ ποιοτικι κατάςταςθ των υδατικϊν πόρων βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, με
εξαίρεςθ ποιοτικά προβλιματα τοπικισ ςθμαςίασ.

Ωδατικό Διαμζριςμα Ανατολικισ Υελοποννιςου (03)
Πε ςυνολικι ζκταςθ 8.477 km², περιλαμβάνει το ςφνολο των νομϊν Αργολίδασ και Οακωνίασ,
το ιμιςυ περίπου του νομοφ Αρκαδίασ και μικρά τμιματα των νομϊν Αττικισ και Ξορινκίασ.
Χιμερα δεν είναι αυτάρκθσ ςε νερό και ςτο μζλλον κα αντιμετωπίςει ςοβαρά προβλιματα
επάρκειασ αν δεν γίνουν μεγάλα ζργα αξιοποίθςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ ι και μεταωορά
υδατικϊν πόρων από άλλο υδατικό διαμζριςμα. H κφρια χριςθ του νεροφ ςτο υδατικό
διαμζριςμα τθσ Ανατολικισ Υελοποννιςου αωορά ςτθν άρδευςθ εωόςον θ οικονομία τθσ
περιοχισ βαςίηεται ςτον πρωτογενι τομζα. H ςυνολικι ηιτθςθ νεροφ ςτθν Ανατολικι
Υελοπόννθςο ανζρχεται ςτα 67,4 x 106 m 3, ενϊ θ προςωορά ςτα 56 x 106 m3. Δεν υπάρχουν
ιδιαίτερα μεγάλοι ταμιευτιρεσ εξαιτίασ κυρίωσ τθσ απουςίασ ςθμαντικϊν επίγειων ροϊν.
Χθμαντικό πρόβλθμα για το υδατικό διαμζριςμα αποτελεί θ ρφπανςθ των υπόγειων υδάτων. Ψο
αργολικό πεδίο εμωανίηει ςυχνά υψθλότατεσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν που υπερβαίνουν το
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όριο των 50 mgr/lt και ωκάνουν ζωσ τα 500 mgr/lt. Σι μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ
εντοπίηονται ςτισ περιοχζσ γφρω από το Άργοσ και το Ραφπλιο. Ξυρίεσ πθγζσ μόλυνςθσ
κεωροφνται οι αγροτικζσ και κτθνοτροωικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν
εμωανίηονται και ςτουσ υδροωορείσ των περιοχϊν γφρω από τθν Ψρίπολθ, το Άςτροσ και το
Οεωνίδιο, ενϊ ςτισ δφο τελευταίεσ περιοχζσ υπάρχουν και ςθμαντικά προβλιματα
υωαλμφρθςθσ. έαμθλότερεσ αλλά ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν εμωανίηονται και ςτα
υπόγεια νερά τθσ περιοχισ τθσ Χπάρτθσ και του Γυκείου.

Ωδατικό διαμζριςμα Δυτικισ Χτερεάσ (04)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Δυτικισ Χτερεάσ Ελλάδασ ζχει όρια το όροσ Οάκμοσ προσ τα
βορειοδυτικά, τουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ Υίνδου, των Βαρδουςίων και τθσ Γκιϊνασ προσ τα
ανατολικά, τα όρθ Κφαμο, Πακρφ, Βάλτοσ και Ακαμανικά, τον Αμβρακικό κόλπο και το Λόνιο
Υζλαγοσ προσ τα δυτικά, και τον Ξορινκιακό κόλπο προσ τα νότια. Θ ςυνολικι ζκταςθ του
διαμερίςματοσ είναι 10.199 km2, από τα οποία τα 303 ανικουν ςτθ Οευκάδα και τα 53 ςε άλλα,
μικρά νθςιά. Σ πλθκυςμόσ του διαμερίςματοσ, με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ, το
1991 ιταν 305.512 κάτοικοι και το 2001 ιταν 312.516 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2,3%
Υεριλαμβάνει τουσ νομοφσ Ευρυτανίασ, Αιτωλοακαρνανίασ και Οευκάδασ, το μιςό περίπου του
νομοφ άωκίδασ και μικρά τμιματα των νομϊν Ξαρδίτςασ, Ψρικάλων, Άρτασ και άκιϊτιδασ. Ψο
υδατικό διαμζριςμα περιλαμβάνει τρεισ κφριεσ υδρολογικζσ λεκάνεσ: του Αχελϊου, του Ευινου
και του Πόρνου. Σ ποταμόσ Αχελϊοσ είναι ο μεγαλφτεροσ ςε παροχι ποταμόσ που βρίςκεται
εξ’ ολοκλιρου ςε ελλθνικό ζδαωοσ. Διαρρζει το υδατικό διαμζριςμα ςε μικοσ 220 km περίπου
πριν τθν εκβολι του ςτο Λόνιο πζλαγοσ. Εκτόσ από τισ τρεισ κφριεσ λεκάνεσ ςθμαντικό τμιμα
του διαμερίςματοσ καταλαμβάνουν και οι λεκάνεσ των παραποτάμων του Αχελϊου (Πζγδοβα,
Ψρικεριϊτθ, Αγραωιϊτθ και Μναχου) και άλλα μικρότερα υδατορεφματα (π.χ. θροπόταμοσ,
Αράπθσ κ.λ.π). Χτο υδατικό διαμζριςμα υπάρχουν επίςθσ οι ωυςικζσ λίμνεσ Ψριχωνίδα και
Ουςιμαχία, κακϊσ και μικρότερεσ λίμνεσ (Σηερόσ και Αμβρακία) Ακόμθ, υπάρχουν και οι
μικρότερεσ λεκάνεσ τθσ νιςου Οευκάδασ, των υπόλοιπων νθςιϊν και των παραλιακϊν
ρευμάτων. Υρόκειται για γεωργικι περιοχι, ςτθν οποία ο δευτερογενισ τομζασ δεν ζχει
αναπτυχκεί. Σι κυριότερεσ χριςεισ νεροφ ςτο υδατικό διαμζριςμα είναι θ παραγωγι
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ ςτο Πζςο Φου του Αχελϊου και θ άρδευςθ των πεδινϊν περιοχϊν
τθσ Αιτωλοακαρνανίασ. Σι ποταμοί Αχελϊοσ, Ευινοσ και Πόρνοσ ζχουν χαρακτθριςτικά που
ικανοποιοφν βαςικά αγρονομικά κριτιρια για άρδευςθ γεωργικϊν εκτάςεων. Επίςθσ τα
ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ τα κακιςτοφν κατάλλθλα προσ πόςθ. Θ λίμνθ του Πόρνου
αποτελεί πθγι υδροδότθςθσ τθσ Ακινασ. Χε καμία από τισ υπόλοιπεσ λίμνεσ για τισ οποίεσ
υπάρχουν δεδομζνα ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν δεν παραβίαςθ των μζγιςτων επιτρεπτϊν
ςυγκεντρϊςεων για τισ διάωορεσ χριςεισ. Θ ποιότθτα των υπόγειων υδάτων του, από άποψθ
ανόργανων αλάτων του αηϊτου κρίνεται απόλυτα ικανοποιθτικι. Γενικά το υδατικό διαμζριςμα
τθσ Δυτικισ Χτερεάσ είναι πλεοναςματικό ςε νερό και αυτό αναμζνεται να ιςχφει και ςτο
μζλλον.

Ωδατικό διαμζριςμα Θπείρου (05)
Ψο υδατικό διαμζριςμα Θπείρου καταλαμβάνει ζκταςθ 9.980 km 2 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
νιςου Ξερκφρασ (592 m2). Ψα όρια του κατά προςζγγιςθ ςυμπίπτουν με τα διοικθτικά όρια τθσ
περιωζρειασ, εάν κανείσ προςκζςει ς’ αυτι οριςμζνεσ περιοχζσ ςτον Χαραντάπορο
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(Υευκόωυτο, έρυςι) ςτθν Βάλια Ξάλντα του Αϊου και αωαιρζςει άλλεσ όπωσ ςτα Κεοδϊριανα
και ςτο Αςτροχϊρι τθσ Άρτασ. Είναι ζνα από τα πλουςιότερα υδατικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ
μασ ςε ότι αωορά ςτα αποκζματα υπόγειου νεροφ. Ψα ρυκμιςτικά αποκζματα υπόγειου νεροφ
εκτιμικθκαν από το Λ.Γ.Π.Ε. ςτα 3,2 έ 106 m 3 ετθςίωσ μια ποςότθτα που είναι ικανι να
υπερκαλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Υεριωζρειασ και όχι μόνο. ίσ αωορά ςτο ιςοηφγιο νεροφ
προζκυψε ότι το υπόγειο υδάτινο δυναμικό υωίςταται εκμετάλλευςθ τθσ τάξθσ του 25%
γεγονόσ που ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνα μεγάλο ποςοςτό που μζνει ανεκμετάλλευτο. Από
ποιοτικι άποψθ το υπόγειο υδατικό δυναμικό τθσ Θπείρου (ςυμπεριλαμβανομζνων των
πθγαίων νερϊν), βρίςκεται ςε πολφ καλι κατάςταςθ και τα οποία ποιοτικά προβλιματα είναι
τοπικοφ χαρακτιρα είτε οωείλονται ςτθν ανκρωπογενι δραςτθριότθτα είτε ςε ωυςικοφσ
παράγοντεσ. Θ Υεριωζρεια Θπείρου ζχει το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε ότι αωορά τον
πολυτιμότερο ίςωσ ωυςικό πόρο ςτθν εποχι που διανφουμε ςτθν οποία όλο και περιςςότεροι
άνκρωποι απαιτοφν όλο και περιςςότερεσ ποςότθτεσ νεροφ ενϊ ταυτόχρονα ςε παγκόςμιο
επίπεδο ολοζνα και μειϊνονται ανθςυχθτικά τα αποκζματα νεροφ.

Ωδατικό Διαμζριςμα Αττικισ (06)
Πε ςυνολικι ζκταςθ 3.207 km², περιλαμβάνει ςχεδόν ολόκλθρο τον νομό Αττικισ, μικρά
τμιματα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ και τθσ Υελοποννιςου και τα νθςιά τθσ Αίγινασ, τθσ Χαλαμίνασ
και τθσ Mακρονιςου. Tα υδατικά αποκζματα του διαμερίςματοσ δεν επαρκοφν. Γι’ αυτό και
μεταωζρονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ από τα γειτονικά διαμερίςματα (ταμιευτιρεσ Yλίκθσ,
Mόρνου και Eυινου). Αν και με τθ μεταωορά αυτι προσ το παρόν ζχει εξαςωαλιςτεί θ
επάρκεια, με αποτζλεςμα το διαμζριςμα αυτό να χαρακτθρίηεται ωσ οριακά πλεοναςματικό,
εκτιμάται ότι ςτο μζλλον κα υπάρχει πρόβλθμα εωόςον θ κατανάλωςθ νεροφ παρουςιάηει
αφξθςθ τθσ τάξθσ του 6% τον χρόνο. Επειδι θ μεταωορά νεροφ από ακόμα πιο
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ δεν είναι θ μόνθ ρεαλιςτικι εωικτι λφςθ, αυτι μοιάηει να είναι θ
διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ. Χτθν Ακινα, που ωυςικά εντάςςεται ςε αυτό το υδατικό διαμζριςμα,
ςφμωωνα με τισ ςτατιςτικζσ, κατοικεί το 30-40% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ με αποτζλεςμα οι
απαιτιςεισ ςε νερό να είναι εξαιρετικά υψθλζσ. Υρόκειται για το μόνο υδατικό διαμζριςμα ςτο
οποίο θ φδρευςθ αποτελεί τθ βαςικι χριςθ του νεροφ. Ενϊ τα επιωανειακά νερά
προςτατεφονται από τθ ρφπανςθ, ακριβϊσ γιατί χρθςιμοποιοφνται για φδρευςθ, τα υπόγεια
νερά είναι ιδιαίτερα επιβαρυμζνα. Χτθν Hλιοφπολθ, τθν Tερψικζα, τθν Αγία Υαραςκευι, τον
Xολαργό, τον Kορυδαλλό και τθν Kάτω Kθωιςιά οι ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν ξεπερνοφν τα 500
mgr/lt. Yψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν παρατθροφνται ςτισ περιοχζσ Kορωπίου, Υαιανίασ,
Mαρκοποφλου, Χπάτων, Mεγάρων αλλά και ςτον Mαρακϊνα εξαιτίασ κυρίωσ των εντατικϊν
αγροτικϊν καλλιεργειϊν τθσ περιοχισ. Eνϊ δεν υπάρχουν ιδιαίτερεσ μετριςεισ για τα βαρζα
μζταλλα. Ψα υπόγεια νερά ςτισ περιοχζσ του Kθωιςοφ και του Iλιςοφ είναι ιδιαίτερα
υποβακμιςμζνα. Eξαιρετικά μολυςμζνθ περιοχι είναι ωυςικά το Κριάςιο Υεδίο εξαιτίασ των
αςτικϊν αποβλιτων, των αγροτικϊν δραςτθριοτιτων και τθ χωματερι των Άνω Οιοςίων.
Ψαυτόχρονα, μεγάλο είναι το πρόβλθμα των πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι, που ςυνικωσ
αντιμετωπίηεται αποςπαςματικά και χωρίσ ςχεδιαςμό.

Ωδατικό Διαμζριςμα Ανατολικισ Χτερεάσ Ελλάδασ (07)
Πε ςυνολικι ζκταςθ 12.341 km², περιλαμβάνει τμιμα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ, τθν Εφβοια και τα
νθςιά Βόρειεσ Χποράδεσ και Χκφρο. Διακζτει ςθμαντικοφσ ωυςικοφσ πόρουσ, μεγάλο μικοσ
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ακτϊν και μερικά από τα ςθμαντικότερα ανκρωπογενι μνθμεία. Σι κφριεσ λεκάνεσ του
διαμερίςματοσ είναι αυτζσ του Βοιωτικοφ Ξθωιςοφ, του Χπερχειοφ και του Αςωποφ. Άλλεσ
αξιόλογεσ λεκάνεσ με ζκταςθ μικρότερθ των 600 km2 είναι το ςυγκρότθμα λιμνϊν Ωλίκθσ και
Υαραλίμνθσ, οι λεκάνεσ των ποταμϊν Υλείςτου-Χκίτςα, Υερμιςοφ, Αρεόθ, Υλατάνια και των
ρεμάτων Αταλάντθσ, Ξυριακίου και Αγνάντθσ. Ψζλοσ, ςτο διαμζριςμα περιλαμβάνονται οι
λεκάνεσ των ρεμάτων τθσ Εφβοιασ και των νθςιϊν που προαναωζρκθκαν. Σι υδατικοί πόροι
του διαμερίςματοσ επαρκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ, ενϊ ςθμαντικζσ ποςότθτεσ νεροφ
από τθν Ωλικι και Υαραλίμνθ μεταωζρονται εκτόσ του διαμερίςματοσ για τθν κάλυψθ των
υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ Αττικισ. Ωπάρχει ςθμαντικι υποβάκμιςθ του νεροφ (επιωανειακοφ
και υπογείου) από τθν υωαλμφρωςθ, τα βιομθχανικά απόβλθτα και τθ χριςθ ωυτοωαρμάκων
και λιπαςμάτων. Χτα υπόγεια νερά ζχουν καταγραωεί υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν ςτθν
Kωπαΐδα, ςτθν περιοχι τθσ Aνκιλθσ και ςτισ προςχϊςεισ του ποταμοφ Χπερχειοφ. Χτον νομό
Eυβοίασ παρατθροφνται υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αηϊτου ςτθν περιοχι των ήαχνϊν, ςτθ κζςθ
Βζλοσ και βόρεια τθσ έαλκίδασ. Χτισ παράκτιεσ περιοχζσ του νομοφ και ςτισ Bόρειεσ Χποράδεσ
υωίςταται πρόβλθμα υωαλμφρωςθσ. Επειδι, όμωσ, δεν προβλζπεται μεγάλθ αφξθςθ των
αρδευόμενων εκτάςεων, εάν υπάρξουν ζργα αξιοποίθςθσ των υπαρχόντων υδατικϊν πόρων
δεν κα υπάρχει πρόβλθμα.

Ωδατικό Διαμζριςμα Κεςςαλίασ (08)
Ψο υδατικό διαμζριςμα Κεςςαλίασ ςυμπίπτει ςχεδόν με το αντίςτοιχο γεωγραωικό διαμζριςμα.
Πικρά μόνο τμιματα του γεωγραωικοφ διαμερίςματοσ Κεςςαλίασ, κυρίωσ προσ τοα νότια και
νοτιοδυτικά, ανικουν ςε γειτονικά υδατικά διαμρείςματα. Θ ςυνολικι ζκταςθ του
διαμερίςματοσ είναι 13.377 km². Σ Σ πλθκυςμόσ του διαμερίςματοσ, με βάςθ τα απογραωικά
ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ, το1991 ιταν 730.945 κάτοικοι και το 2001 ιταν 750.445 κάτοικοι,
παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2,7%. Ψο υδατικό διαμζριςμα Κεςςαλίασ περιλαμβάνει το νομό
Οάριςασ, ςχεδόν ςτο ςφνολό του, πολφ μεγάλο μζροσ των νομϊν Παγνθςίασ, Ψρικάλων και
Ξαρδίτςασ και μικρά τμιματα των Ρομϊν Υιερίασ, Γρεβενϊν και άκιϊτιδασ. Θ κφρια
υδρολογικι λεκάνθ του διαμερίςματοσ είναι θ λεκάνθ του Υθνειοφ (9.500 km2). Ξυριότεροι
παραπόταμοι του Υθνειοφ είναι προσ τα νότια ο Ενιπζασ, ο άαρςαλιϊτθσ, ο Χοωαδίτθσ και ο
Ξαλζντηθσ, προσ τα δυτικά – νοτιοδυτικά ο Υλιοφρθσ (ι Υάμιςοσ), ο Υορταϊκόσ και το
Πουργκάνι, και ςτο βόρειο μζροσ ο Οθκαίοσ, ο νεοχωρίτθσ και ο Ψιταριςιοσ. Χτο υδατικό
διαμζριςμα βρίςκεται ακόμα και θ κλειςτι λεκάνθ τθσ Ξάρλασ, κακϊσ και άλλα μικρότερα
ρζματα. Επιτακτικό είναι το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νεροφ ςτο διαμζριςμα, ενϊ ςθμαντικι
είναι θ ρφπανςθ του Υθνειοφ και του Υαγαςθτικοφ Ξόλπου. Χτο νομό Οάριςασ υψθλζσ
ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν παρουςιάηονται ςτθν περιοχι Aργυροποφλειο, ςτισ περιοχζσ Αχίλλειο,
Αγιά και Υλατφκαμποσ, κυρίωσ λόγω των εντατικϊν αγροτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πεδινά.
Χτο νομό Ξαρδίτςασ ζχουν καταγραωεί ςυςτθματικά ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ αμμωνιακϊν
ςτθν περιοχι Mαταράγκα λόγω του μεγάλου αρικμοφ κτθνοτροωικϊν μονάδων ςτθν περιοχι,
ενϊ ωαινόμενα υωαλμφρωςθσ παρουςιάηονται ςτα παράκτια Mαυροβουνίου - Υθλίου και
βόρειασ Oκρφοσ. Χτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ γίνεται υπερεκμετάλλευςθ των υπόγειων
υδροωορζων με αποτζλεςμα τθ μεγάλθ πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ των γεωτριςεων, τθν
υωαλμφρωςθ παράκτιων υδροωορζων και ςε πολλζσ περιοχζσ κακιηιςεισ.
Ωδατικό διαμζριςμα Δυτικισ Πακεδονίασ (09)
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Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ περιλαμβάνει το δυτικό τμιμα του
γεωγραωικοφ διαμερίςματοσ Πακεδονίασ και θ ςυνολικι ζκταςθ είναι 13.441 km2. Σ
πλθκυςμόσ του, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ΕΧΩΕ, το 1991 ιταν 569.684 κάτοικοι και το 2001
ιταν 596.891 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 4,8%. Ψο διαμζριςμα περιλαμβάνει
ολόκλθρουσ τουσ Ρομοφσ άλϊρινασ και Ξοηάνθσ, μεγάλα τμιματα των νομϊν Γρεβενϊν,
Θμακίασ, Ξαςτοριάσ, Υζλλασ και Υιερίασ και μικρά τμιματα των νομϊν Λωαννίνων, Οάριςασ και
Ψρικάλων. Σι κφριεσ υδρολογικζσ λεκάνεσ του διαμερίςματοσ είναι αυτζσ του Αλιάκμονα (8.677
km2), τθσ κλειςτισ λεκάνθσ τθσ Υτολεμαϊδασ (2.133 km 2), τθσ λεκάνθσ του Αξιοφ ςτο νομό
άλϊρινασ (901 km2) και τθσ λεκάνθσ του ποταμοφ Αίςωνα ι Παυρονερίου (815 km 2). Άλλεσ
αξιόλογεσ λεκάνεσ, με ζκταςθ μικρότερθ των 600 km2, είναι αυτζσ των λιμνϊν Ξαςτοριάσ
(περιλαμβάνεται ςτθ λεκάνθ του Αλιάκμονα), Βεγορίτιδασ, έειμαδίτιδασ και Υετρϊν (που
περιλαμβάνονται ςτθ λεκάνθ τθσ Υτολεμαϊδασ), κακϊσ και οι λεκάνεσ Υρεςπϊν και του
ποταμοφ έελοποτάμου. Σ κφριοσ υδατικόσ πόροσ του διαμερίςματοσ , ο ποταμόσ Αλιάκμονασ,
ζχει ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ άδρευςθσ. Σι υδάτινοι πόροι
του διαμερίςματοσ επαρκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ ςε ετιςια βάςθ, ενϊ ποςότθτεσ
νεροφ του ποταμοφ Αλιάκμονα χρθςιμοποιοφνται εκτόσ του διαμερίςματοσ για τθν κάλυψθ των
υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ.

Ωδατικό διαμζριςμα Ξεντρικισ Πακεδονίασ (10)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ αποτελεί τμιμα τθσ Υεριωζρειασ Ξεντρικισ
Πακεδονίασ και θ ςυνολικι του ζκταςθ είναι 10.390 km 2. Υεριλαμβάνει ολόκλθρο το νομό
έαλκιδικισ, μεγάλα τμιματα των νομϊν Κεςςαλονίκθσ, Ξιλκίσ, Θμακίασ και Υζλλασ και μικρό
τμιμα του νομου Χερρϊν. Σ πλθκυςμόσ του, με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ το 1991
ιταν 1.225.840 κάτοικοι και το 2001 ιταν 1.362.190 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 11,1%.
Σι κφριεσ λεκάνεσ του διαμερίςματοσ είναι αυτζσ των λιμνϊν Κεςςαλονίκθσ (Βόλβθ, Οαγκαδά
και Παυρόβου), του Αξιοφ, του Οουδία και του Γαλλικοφ. Άλλεσ αξιόλογεσ λεκάνεσ, με ζκταςθ
μικρότερθ των 600km2, είναι αυτζσ των ποταμϊν έαβριά, Ανκεμοφντοσ, Σλφνκου και τθσ
λίμνθσ Δοϊράνθσ. Θ ποιοτικι κατάςταςθ των υδατικϊν πόρων του διαμερίςματοσ κρίνεται
ικανοποιθτικι. Ψα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ποταμοφ Αξιοφ τον κακιςτοφν καταρχιν
κατάλλθλο για απόλθψθ νεροφ προσ πόςθ, παρά τα αυξθμζνα ρυπαντικά ωορτία τα οποία
δζχεται. Υαράλλθλα οι λίμνεσ Οαγκαδά, Δοϊράνθ και Βόλβθ εμωανίηονται καταρχιν κατάλλθλεσ
για απόλθψθ νεροφ προσ πόςθ, παρά τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ ευαίςκθτζσ ωσ προσ τον
ευτροωιςμό. Ειδικότερα θ λίμνθ εμωανίηεται Δοϊράνθ εμωανίηει υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ
αρςενικοφ. Φφπανςθ ςτα επίγεια αλλά και υπόγεια νερά επιωζρουν τόςο οι ζντονεσ γεωργικζσ
όςο και οι κτθνοτροωικζσ δραςτθριότθτεσ. Σι υδάτινοι πόροι του διαμερίςματοσ επαρκοφν για
να καλφψουν τισ ανάγκεσ ςε ετιςια βάςθ, εωόςον ςε αυτοφσ περιλαμβάνονται και τα νερά που
ειςζρχονται ςτθ χϊρα από τον ποταμό Αξιό.

Ωδατικό διαμζριςμα Ανατολικισ Πακεδονίασ (11)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Ανατολικισ Πακεδονίασ ζχει όρια τα όρθ Ξερδφλια, Βερτίςκοσ,
Ξροφςια και Ππζλεσ ςτα δυτικά, το άαλακρό και τα όρθ Οεκάνθσ ςτα ανατολικά νοτιοανατολικά, τουσ Ξόλπουσ του Σρωανοφ (Χτρυμονικό) και τθσ Ξαβάλασ προσ το νότο, και
προσ το βορρά τθν οροςειρά Ππζλεσ. Θ ςυνολικι ζκταςθ του διαμερίςματοσ είναι 7.281 km 2. Σ
πλθκυςμόσ του διαμερίςματοσ με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ, το 1991 ιταν
ΥΡΕΚΑ

111

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ

390.848 κάτοικοι και το 2001 ιταν 412.732 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 5,6%.
Υεριλαμβάνει το ςφνολο του νομοφ Χερρϊν, το ιμιςθ περίπου των νομϊν Δράμασ και Ξαβάλασ
και μικρά τμιματα των νομϊν Κεςςαλονίκθσ και Ξιλκίσ. Θ κφρια υδρολογικι λεκάνθ του
υδατικοφ διαμερίςματοσ είναι εκείνθ του Χτρυμόνα, τθσ οποίασ το άναντθ τμιμα βρίςκεται ςε
βουλγάρικο ζδαωοσ. Σ ποταμόσ Χτρυμόνασ ζχει δφο κλάδουσ α) τον κφριο κλάδο που
ειςζρχεται ςτο ελλθνικό ζδαωοσ από τθν Βουλγαρία και β) τον παραπόταμο Αγγίτθ. Πετά τθν
είςοδο ςτο ελλθνικό ζδαωοσ ο ποταμόσ ςυναντά τον Αγγίτθ ο οποίοσ δζχεται και τα νερά τθσ
ςτραγγιςτικισ τάωρου των Ψεναγϊν των άιλίππων. Χτθ ςυνζχεια ο ποταμόσ εκβάλλει ςτο
Χτρυμονικό κόλπο. Εκτόσ από το Χτρυμόνα ςτο διαμζριςμα υπάρχουν και πολλά μικρά
υδατορεφματα κυρίωσ παραλιακά από τα οποία τα ςθμαντικότερα είναι ο Παρμαράσ που
αποχετεφει τα νερά τθσ Υιερίασ Ξοιλάδασ και το ρζμα Ρζασ Ξαρβάλθσ ςτο ανατολικό πεδινό
τμιμα του διαμερίςματοσ. Άξια λόγου είναι ακόμθ θ ιδιόμορωθ κλειςτι λεκάνθ Σχυροφ ςτα
βόρεια του διαμερίςματοσ. Χτο υδατικό διαμζριςμα ςχθματίηονται επίςθσ οι μικρζσ ωυςικζσ
λίμνεσ των Παγγάνων και τθσ έρυςοφπολθσ, ενϊ ςθμαντικό ρόλο ζχει θ τεχνθτι λίμνθ Ξερκίνθ
ςτον άνω ρου του Χτρυμόνα, θ οποία ζχει καταςκευαςτεί με κφριο ςτόχο τθν ανάςχεςθ των
πλθμμυρϊν του ποταμοφ και ςιμερα αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ υγροτόπουσ
τθσ χϊρασ. Ψο υδατικό διαμζριςμα είναι γενικά πλεοναςματικό ςε νερό. Αυτό αναμζνεται να
ιςχφει και ςτο μζλλον με τθν προχπόκεςθ τθσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ ι μεταωοράσ νεροφ από
τα ωράγματα του Ρζςτου ςτο ανατολικό τμιμα του διαμερίςματοσ.

Ωδατικό διαμζριςμα Κράκθσ (12)
Ψο υδατικό διαμζριςμα τθσ Κράκθσ ζχει ζκταςθ 11.177 km 2, από τα οποία τα 557km2 ανικουν
ςτα νθςιά Κάςου και Χαμοκράκθσ. Ψο διαμζριςμα ορίηεται βόρεια από τθ γραμμι των ςυνόρων
Ελλάδασ-Βουλγαρίασ και τον υδροκριτι των λεκανϊν Ρζςτου-Σχυροφ, ανατολικά από τθ
γραμμι των ςυνόρων Ελλάδασ-Ψουρκίασ μζχρι τον κόλπο Αίνου, δυτικά από τον υδροκρίτθ των
λεκανϊν Ρζςτου-Σχυροφ, Ρζςτου-Χτρυμϊνα, Ρζςτου-ρζματοσ Ρζασ Ξαρβάλθσ και τον
υδροκρίτθ των παραλιακϊν ρεμάτων έρυςοφπολθσ μζχρι τον κόλπο τθσ Ξαβάλασ. Σ
πλθκυςμόσ του διαμερίςματοσ, με βάςθ τα απογραωικά ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ,το 1991 ιταν
377.410 κάτοικοι και το 2001 ιταν 404.182 κάτοικοι, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 7%.
Υεριλαμβάνει τουσ νομοφσ Ζβρου, Φοδόπθσ, άνκθσ και μεγάλο μζροσ των νομϊν Ξαβάλασ και
Δράμασ. Σι κφριεσ υδρολογικζσ λεκάνεσ του διαμερίςματοσ είναι οι λεκάνεσ του Ζβρου,
Ρζςτου, άιλιουρι και θρορζματοσ. Χυγκρίνοντασ τα δφο μεγαλφτερα ποτάμια είναι ςαωζσ ότι
ο Ζβροσ είναι πιο ρυπαςμζνοσ, ςε ςυγκεντρϊςεισ κρεπτικϊν 5 ζωσ 10 ωορζσ μεγαλφτερεσ ςε
ςφγκριςθ με τον Ρζςτο. Θ ποιότθτα των νερϊν του Ρζςτου αλλά και του Ζβρου, πλθροφν τισ
προχποκζςεισ τόςο για άρδευςθ όςο και για φδρευςθ ζπειτα από επεξεργαςία. Ενϊ ωαίνεται
ότι θ διακεςιμότθτα των επιωανειακϊν νερϊν καλφπτει τθ ςθμερινι ηιτθςθ ςτο διαμζριςμα,
εντοφτοισ εμωανίηονται ελλείμματα ςε οριςμζνεσ περιοχζσ και είναι δυνατόν αυτά να είναι
εντονότερα, εωόςον και θ απαίτθςθ για ελάχιςτθ διατθρθτζα παροχι ςε περιβαλλοντικά
ευαίςκθτεσ περιοχζσ (δζλτα Ρζςτου, Δζλτα Ζβρου, λίμνθ Βιςτωνίδασ).

Ωδατικό διαμζριςμα Ξριτθσ (13)
Ψο υδατικό διαμζριςμα Ξριτθσ περιλαμβάνει τθν ομϊνυμθ μεγαλόνθςο μαηί με τα μικρά νθςιά
όπωσ Γαφδοσ, Ρτία, Ξουωονιςι, Γαϊδουρονιςι ι έρυςι, Διονυςάδεσ, Χπιναλόγκα και Υαξιμάδι,
εκ των οποίων τα περιςςότερα είναι ακατοίκθτα. Υεριλαμβάνει τουσ νομοφσ έανίων,
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Φεκφμνου, Θρακλείου και Οαςικίου. Βρζχεται Βόρεια από το Ξρθτικό Υζλαγοσ και Ρότια από το
Οιβυκό Υζλαγοσ. Ζχει ςυνολικι ζκταςθ 8.335 km2 και καλφπτει το 6,3% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ
τθσ χϊρασ. Σ ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ ανζρχεται ςε 540.054 (ΕΧΩΕ
1991). Θ κατανομι ανά νομό του πλθκυςμοφ είναι : Θρακλείου 264.906, έανίων 133.774,
Φεκφμνου 70.095 και Οαςικίου 71.279. Χφμωωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ ΕΧΩΕ για το 1998 ο
πλθκυςμόσ τθσ Υεριωζρειασ Ξριτθσ ανζρχεται ςε 562.276 κατοίκουσ, που είναι το 5,3% του
ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Σ ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ Υεριωζρειασ είναι
ςχεδόν διπλάςιοσ από τον ρυκμό αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ ςτθν εξαετία 93-98
(2,58% ζναντι 1,56%). Ψο πυκνό υδρογραωικό δίκτυο του νθςιοφ παρουςιάηει χειμαρρϊδθ
χαρακτιρα, με μεγάλθ διακφμανςθ των παροχϊν του. Σι δφο μεγαλφτερεσ υδρολογικζσ
λεκάνεσ του νθςιοφ είναι του Γεροπόταμου και του Αναποδάρθ, ζκταςθσ 553 και 537 km2
αντίςτοιχα. Θ ποιότθτα των υπόγειων νερϊν τθσ ενδοχϊρασ είναι πολφ καλι, με χαμθλζσ τιμζσ
διαλυμζνων αλάτων και νιτρικϊν. Από αυτι τθν άποψθ τα νερά χαρακτθρίηονται κατάλλθλα
για φδρευςθ. Γενικά το υδατικό διαμζριςμα τθσ Ξριτθσ είναι πλοφςιο ςε υδατικοφσ πόρουσ
που μποροφν να καλφψουν τισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ του νθςιοφ. Ψο μεγαλφτερο
πρόβλθμα είναι θ χωρικι κατανομι των υδάτινων πόρων ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ.

Ωδατικό Διαμζριςμα Nθςιϊν Aιγαίου (14)
Mε ςυνολικι ζκταςθ 9.104 km², περιλαμβάνει τα νθςιωτικά ςυμπλζγματα των νομϊν
Kυκλάδων, Δωδεκανιςου, Οζςβου, Χάμου και Xίου. Χτα νθςιά δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να
αποκθκευτεί νερό τον χειμϊνα, τθν εποχι που είναι αυξθμζνεσ οι βροχοπτϊςεισ. Aντίκετα, το
καλοκαίρι, λόγω του τουριςμοφ, θ ηιτθςθ του νεροφ αυξάνεται υπερβολικά, με αποτζλεςμα να
υπάρχει μεγάλο ζλλειμμα. Χυγκεκριμζνα, ενϊ θ ηιτθςθ εκτιμάται ςτα 25 x 106 m 3, θ προςωορά
είναι μόνο 7 x 106 m3. Χχετικά με τθν ποιότθτα των υπογείων νερϊν των νθςιϊν του Aιγαίου
δεν υπάρχουν μετριςεισ. H εξυπθρζτθςθ των υδατικϊν αναγκϊν των νθςιϊν γίνεται κυρίωσ
από γεωτριςεισ αλλά και από μικρζσ λιμνοδεξαμενζσ και ωράγματα, θ μεταωορά του νεροφ με
υδροωόρεσ και θ αποκικευςθ νεροφ ςε ςτζρνεσ. Οφςεισ όπωσ θ επαναχρθςιμοποίθςθ
επεξεργαςμζνων λυμάτων για άρδευςθ ι θ αωαλάτωςθ του καλαςςινοφ νεροφ κα μποροφςαν
να βοθκιςουν, αλλά ίςωσ το κυριότερο πρόβλθμα είναι θ ζλλειψθ ςτοιχείων που κα
μποροφςαν να καταγράψουν το μζγεκοσ του προβλιματοσ. Υάντωσ, ςθμαντικι ποιοτικι
υποβάκμιςθ του υδροωόρου ορίηοντα εξαιτίασ τθσ διείςδυςθσ τθσ κάλαςςασ παρατθρείται ςτα
νθςιά Pόδοσ, Kωσ, Υάροσ, Xίοσ, Χάμοσ και Οζςβοσ. Χτα νθςιά Aνδροσ, Tινοσ, Mφκονοσ, Kζα,
Kφνκοσ, Χζριωοσ, Υάροσ, Iοσ και Aνάωθ υπάρχει ςε γενικζσ γραμμζσ επάρκεια πόρων, ςτθ Χίωνο
θ κατάςταςθ είναι οριακι, ενϊ ςτθ Χφρο, τθ Χαντορίνθ και τθ άολζγανδρο παρουςιάηονται
ελλείμματα. Υάντωσ, ςτα νθςιά δεν μπορεί να ακολουκθκεί ενιαίο μοντζλο διαχείριςθσ διότι
παρουςιάηουν πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ.

Ωπόγεια φδατα
Σι γεωμορωολογικζσ – γεωτεκτονικζσ ςυνκικεσ χαρακτθρίηουν τθν Ελλάδα ωσ θμιορεινι,
πτυχωμζνθ και κατακερματιςμζνθ. Σι ορεινοί όγκοι καταλαμβάνουν το αξονικό τμιμα τθσ
θπειρωτικισ χϊρασ. Υροιλκαν από τθν αλπικι ορογζνεςθ και ζχουν κφρια διάταξθ ΒΒΔ-ΡΡΑ
με πτυχϊςεισ απλζσ ςτο δυτικό τμιμα. Θ ζντονθ ςυμπίεςθ και διαγζνεςθ ςτο μεγαλφτερο
ποςοςτό των ςυμπαγϊν πετρωμάτων μειϊνει το πρωτογενζσ πορϊδεσ.
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Θ πολφπλοκθ εν γζνει γεωλογικι και τεκτονικι δομι διαμορωϊνει εξίςου πολφπλοκεσ
υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα τα επιμζρουσ δθμιουργοφμενα υπόγεια υδροωόρα
ςυςτιματα να παρουςιάηουν ςθμαντικι ετερογζνεια και ανιςοτροπία ωσ προσ τθν οργάνωςθ
και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ (Εικ. 6.11).
Πε βάςθ τα χαρακτθριςτικά των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν διακρίνονται νεογενείσ και
αλλουβιακζσ αποκζςεισ, ςτισ οποίεσ αναπτφςςονται υδροωορείσ με χαρακτθριςτικά πορϊδουσ
κόκκων και ανκρακικοί ςχθματιςμοί, ςτουσ οποίουσ αναπτφςςονται υδροωορείσ με πορϊδεσ
αγωγϊν. Σι υδροωορείσ που αναπτφςςονται ςε ρωγματωμζνα μζςα είναι λίγοι και
παρουςιάηουν ενδιαωζρον εκμετάλλευςθσ, κυρίωσ για κάλυψθ υδρευτικϊν αναγκϊν.
Ψα αποτελζςματα των υδρογεωλογικϊν ερευνϊν ςυγκλίνουν ςτο ότι οι αμμομαργαϊκζσ
αποκζςεισ του Ψριτογενοφσ και των αλλουβίων ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
εκμετάλλευςθσ. Αντίκετα, ςτα ανκρακικά πετρϊματα παρατθροφνται μεγάλα αποκζματα.
Θ ποιοτικι κατάςταςθ των υπόγειων νερϊν διαμορωϊνεται κατά τθ ροι του μζςα από τουσ
πόρουσ και τουσ αγωγοφσ των υδροωορζων, από τισ επιςτροωζσ νερϊν μετά από διάωορεσ
χριςεισ αλλά και από τθν επιωανειακι ι υπεδάωια διάκεςθ αποβλιτων. Θ ποιότθτα των
υπόγειων υδάτων με βάςθ το είδοσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν διακρίνονται ςτουσ
ανκρακικοφσ και κοκκϊδεισ ςχθματιςμοφσ.
Θ χθμικι ςφςταςθ των καρςτικϊν υδάτων που ςυναντϊνται ςτουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ,
χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία οξυανκρακικϊν ιόντων και αςβεςτίου ι μαγνθςίου. Χε
παράκτιεσ περιοχζσ παρατθροφνται εκτεταμζνα μζτωπα υωαλμφριςθσ, γεγονόσ το οποίο
κακιςτά προβλθματικι τθν αξιοποίθςθ των νερϊν. Χτθ δυτικι Ελλάδα, θ παρουςία γυψοφχων
ςχθματιςμϊν επιβαρφνει τθν ποιότθτα των καρςτικϊν νερϊν, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν
αυξθμζνεσ περιεκτικότθτεσ ςε κειικά ιόντα, που κακιςτοφν το νερό ακατάλλθλο για φδρευςθ.
Σι ανκρακικοί ςχθματιςμοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι ςτθ ρφπανςθ.
Σι κοκκϊδεισ ςχθματιςμοί που αναπτφςςονται από ελεφκερουσ υδροωορείσ χαρακτθρίηονται
από τθ χαμθλι περιεκτικότθτα αλάτων και είναι ευάλωτοι ςτθ ρφπανςθ. Σι κοκκϊδεισ
ςχθματιςμοί που αναπτφςςονται από υπό πίεςθ υδροωορείσ παρουςιάηουν αυξθμζνθ
περιεκτικότθτα αλάτων. Οόγω τθσ παρεμβολισ αδιαπζρατων ςχθματιςμϊν μεταξφ επιωάνειασ
και υδροωορζων, θ ρυπαντικι επιδεκτικότθτασ των ςυγκεκριμζνων ςχθματιςμϊν είναι
περιοριςμζνθ.
Ψα τελευταία χρόνια παρατθροφνται ςθμαντικά προβλιματα ποςοτικισ και ποιοτικισ
υποβάκμιςθσ ςε υπόγειουσ υδροωορείσ, τα οποία οωείλονται κατά κανόνα ςτθν υπεράντλθςι
τουσ. Ζτςι, εντοπίηεται μείωςθ τθσ ςτάκμθσ και ωαινόμενα κακίηθςθσ εδαωϊν. Υαράλλθλα, ςε
παράκτιουσ υδροωορείσ θ υπεράντλθςθ οδιγθςε ςε υωαλμφριςι τουσ, λόγω τθσ διείςδυςθσ
καλάςςιου νεροφ.
Λδιαίτερθ αναωορά κα πρζπει να γίνει για τθ ρφπανςθ των υπόγειων νερϊν που οωείλεται ςτθν
παρουςία υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων νιτρικϊν. Θ κφρια πθγι ρφπανςθσ εντοπίηεται ςτισ μθ
ςθμειακζσ πθγζσ λόγω γεωργικϊν δραςτθριοτιτων και λόγω τθσ ρφπανςθσ των όμβριων
υδάτων ςε αςτικζσ περιοχζσ. Ωψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν ςτουσ υπόγειουσ υδροωορείσ
ζχουν προςδιοριςκεί ςτισ περιοχζσ τθσ Ξωπαϊδασ, Αργολικοφ πεδίου, Υθνειοφ Θλείασ και
Κεςςαλικοφ κάμπου.
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Εικόνα 6.11. έάρτθσ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων υδάτων με τουσ κφριουσ υδροωορείσ (Ρθγι:
ΥΡΕΧΩΔΕ, 2008).

6.3. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ – ΨΛΪΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ
6.3.1. Γενικά
Βιοποικιλότθτα είναι θ ποικιλία των ηϊντων οργανιςμϊν κάκε προζλευςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, των χερςαίων, καλάςςιων και άλλων υδατικϊν
οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και των οικολογικϊν πλεγμάτων ςτα οποία αυτοί ανικουν (Χφμβαςθ
για τθ Βιοποικιλότθτα, άρκρο 2). Χτθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ ςυμπεριλαμβάνεται θ
ποικιλία μεταξφ ατόμων του ίδιου είδοσ, μεταξφ ειδϊν και μεταξφ οικοςυςτθμάτων. Θ
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βιοποικιλότθτα αντανακλά τθν πολυπλοκότθτα τθσ ηωισ, τθν κατάςταςθ του οικοςυςτιματοσ
και ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ λειτουργία και τθ δυναμικι τουσ.
Θ Ελλάδα, αν και χϊρα μικρι ςε ζκταςθ, παρουςιάηει αξιοςθμείωτθ βιοποικιλότθτα. Χε
οριςμζνεσ ομάδεσ οργανιςμϊν (π.χ. πτθνά, ερπετά, κ.α.), ο αρικμόσ των ειδϊν ανά μονάδα
επιωάνειασ είναι μεγαλφτεροσ απ’ ότι ς’ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με μεγαλφτερο μζγεκοσ. Θ
ςυγκεκριμζνθ ποικιλομορωία οωείλεται:
 ςτθ γεωγραωικι κζςθ τθσ Ελλάδασ,
 ςτθν ποικιλία των κλιματικϊν τφπων,
 ςτο ζντονο ανάγλυωο και ςτθν ποικιλομορωία των οικοςυςτθμάτων,
 ςτο μεγάλο αρικμό νθςιϊν και βραχονθςίδων,
 ςτθν ποικιλία των γεωλογικϊν υποςτρωμάτων και των εδαωικϊν ςχθματιςμϊν.

6.3.2. χλωρίδα και βλάςτθςθ
έερςαία χλωρίδα
Από το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Ελλάδασ, το 24,6% καλφπτεται από μερικϊσ δαςοςκεπείσ
εκτάςεισ, 19% από δάςθ, 13,3 από χορτολίβαδα, 3,3% από αλπικζσ εκτάςεισ, 2,1% από
ωρυγανότοπουσ και 2,1% από εςωτερικά φδατα.
Θ Ελλθνικι χλωρίδα περιλαμβάνει 6.437 taxa (βάςθ δεδομζνων τθσ Flora Hellenica) και ο
αρικμόσ των αυτόχκονων ειδϊν υπολογίηεται ότι είναι περίπου 5.700. Αν ς’ αυτά προςτεκοφν
και τα αλλόχκονα (μθ εγκλιματιςμζνα), ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ειδϊν μπορεί να υπερβαίνει
τα 5.850. Σ υψθλόσ αρικμόσ των αυτόχκονων ειδϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ κατατάςςει τθ
χϊρα μασ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ζναντι των άλλων χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι,
θ χλωρίδα τθσ Δανίασ και τθσ Π. Βρετανίασ αποτελείται από περίπου 1.300 και 2.200 είδθ,
αντίςτοιχα.
Από το ςφνολο των 5.700 αυτόχκονων αγγειωδϊν ειδϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ περί τα 750
είναι ενδθμικά αποκλειςτικά του ελλθνικοφ χϊρου. Υοςοςτό ενδθμιςμοφ περί το 13,2%, το
οποίο κεωρείται από τα υψθλότερα τθσ Ευρϊπθσ. Χφμωωνα με τα ςτοιχεία που παρατίκενται
ςτο Βιβλίο ερυκρϊν δεδομζνων των ςπάνιων και απειλοφμενων ωυτϊν τθσ Ελλάδασ, ο αρικμόσ
των ειδϊν (και υποειδϊν) τα οποία απειλοφνται ςφμωωνα με τα κριτιρια τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ
για τθ Διατιρθςθ τθσ άφςθσ (IUCN) ανζρχονται ςτα 300.

Καλάςςια χλωρίδα (ωυτοβζνκοσ)
Θ καλάςςια χλωρίδα του πυκμζνα διακρίνεται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ, ςτα μακροωφκθ και
ςτα καλάςςια αγγειόςπερμα (ωανερόγαμα) (Εικ. 6.12). Ψα μακροωφκθ δεν ζχουν βλαςτοφσ,
ωφλλα, ρίηεσ, δεν ςχθματίηουν ςπζρματα, άνκθ ι καρποφσ ςε αντίκεςθ με τα ανϊτερα ωυτά
τόςο ςτθ ξθρά όςο και ςτθ κάλαςςα (καλάςςια αγγειόςπερμα).
Ψα μακροωφκθ των ελλθνικϊν καλαςςϊν εκτιμϊνται ςε 550 taxa, θ πλειοψθωία των οποίων
βρίςκεται ςε βάκθ μζχρι 10 m, ςε πυκνότθτεσ που μπορεί να κυμαίνονται από 10 μζχρι 45
είδθ/0,04 m2. αναπτφςςονται κυρίωσ ςε ςτακερά υποςτρϊματα (π.χ. βράχουσ) με το δίςκο
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προςκόλλθςθσ. Διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτα παράκτια οικοςυςτιματα και κάποια από
αυτά αποτελοφν δείκτεσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων.

Α

Β

Εικόνα 6.12. Θ χλωρίδα των ελλθνικϊν καλαςςϊν: Α) Πακροωφκθ, Β)
Αγγειόςπερμα – Posidonia oceanica (Ρθγι: Κ. Τςιάμθσ).

Ψα καλάςςια αγγειόςπερμα των ελλθνικϊν καλαςςϊν αποτελοφνται από 4 είδθ (Posidonia
oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii και Halophila stipulacea). Από τα παραπάνω, το πιο
γνωςτό είναι το είδοσ P. oceanica (Υοςειδωνία), εξαιτίασ των λειμϊνων (υποκαλάςςια λιβάδια)
που ςχθματίηει. Ψα λιβάδια τθσ Υοςειδωνία διαδραματίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο για τθν
υποκαλάςςια ηωι των παράκτιων περιοχϊν, κακϊσ ςτακεροποιοφν τον αμμϊδθ ι ιλυϊδθ
πυκμζνα και προςωζρουν καταωφγιο και τροωι ςε πλθκϊρα υδρόβιων οργανιςμϊν. Ζχουν
καταγραωεί πάνω από 400 ωυτικά και 1.000 ηωικά είδθ, τα οποία είναι διαβιοφν μόνιμα ι
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περιςταςιακά ςτα λιβάδια τθσ Υοςειδωνία. Γι αυτό το λόγο, οι λειμϊνεσ του είδουσ P. oceanica
αποτελοφν τφπο οικοτόπου προτεραιότθτασ (1120) με βάςθ τθν Σδθγία 92/43/ΕΣΞ (NATURA)
και προςτατεφονται από τθ Χφμβαςθ τθσ Βαρκελϊνθσ.

6.3.3. Ρανίδα
Πζχρι ςιμερα ζχουν καταγραωεί 23.130 είδθ ηϊων τθσ ξθράσ και των γλυκϊν υδάτων τθσ
Ελλάδασ και περίπου 3.500 είδθ των καλαςςϊν. Αν ςυνυπολογιςτοφν τα είδθ που ενϊ ζχουν
καταγραωεί, δε περιλαμβάνονται ςτουσ ςθμερινοφσ καταλόγουσ και ότι τα μεγαλφτερα κενά
γνϊςθσ αωοροφν ςτα αςπόνδυλα, εκτιμάται ότι αν μελετθκεί πλιρωσ το ςφνολο των ειδϊν τθσ
πανίδασ ςτθν Ελλάδα, αυτι κα ανζρχεται ςε 50.000 είδθ περίπου. Τπωσ και ςτθ χλωρίδα, ζτςι
και ςτθν πανίδα τθσ έϊρασ υψθλό είναι το ποςοςτό ενδθμιςμοφ, το οποίο ανζρχεται ςτο
17,1%.
Χφμωωνα με τα ςτοιχεία από το Ξόκκινο Βιβλίο των Απειλοφμενων Ηϊων τθσ Ελλάδασ (2009),
από 422 είδθ των ςπονδυλόηωων που αξιολογικθκαν (40% του ςυνόλου των ςπονδυλόηωων
τθσ Ελλάδασ), 171 είδθ (40,52% αυτϊν που αξιολογικθκαν και 15% του ςυνολικοφ αρικμοφ των
ςπονδυλόηωων τθσ Ελλάδασ) εντάχκθκαν ςε κατθγόρια κινδφνου. Τςον αωορά ςτα αςπόνδυλα,
από τα 591 είδθ (αποτελεί μικρό μόλισ μζροσ του ςυνόλου) που αξιολογικθκαν, τα 297
(50,25%) εντάχκθκαν ςε κατθγορία κινδφνου.
καλάςςια πανίδα
Χτο ςφνολο 1.160 ειδϊν μαλακίων των ελλθνικϊν καλαςςϊν που ζχουν καταγραωεί μζχρι
ςιμερα, 771 είδθ ανικουν ςτα γαςτερόποδα, 308 είδθ ςτα δίκυρα μαλάκια και 47 ςτα
κεωαλόπουλα. Τςον αωορά ςτα καρκινοειδι δεκάποδα ζχουν καταγραωεί 250 είδθ, ενϊ ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των καταγεγραμμζνων ειδϊν ιχκφων των ελλθνικϊν καλαςςϊν ανζρχεται
ςτα 467 είδθ, από τα οποία περίπου 19% είναι ενδθμικά τθσ Πεςογείου.
Χτα καλάςςια κθλαςτικά των ελλθνικϊν καλαςςϊν ζχουν καταγραωεί 6 μόνιμα (Ηωνοδζλωινο,
Φινοδζλωινο, Ξοινό Δελωίνι, Ηιωιόσ, άυςθτιρασ, Χταχτοδζλωινο) και 2 περιςταςιακά
(Υτεροωάλαινα και ωϊκαινα) είδθ κθτωδϊν, κακϊσ και 1 είδοσ ωϊκιασ (Monachus monachus).
Επίςθσ ζχουν καταγραωεί 3 είδθ (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermechelys coriacea)
καλάςςιων ερπετϊν (καλάςςιεσ χελϊνεσ).

Υανίδα των εςωτερικϊν νερϊν
Θ πανίδα των ψαριϊν των εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων τθσ Ελλάδασ, περιλαμβάνει 154
είδθ (υπάρχουν αναωορζσ για 2 επιπλζον είδθ – Zingel balcanicus, Knipowitschia panizzae- οι
οποίεσ δεν ζχουν επιβεβαιωκεί), από τα οποία 29 είναι ξενικά και 125 αυτόχκονα. Από τα
αυτόχκονα ι γθγενι 83 είναι ενδθμικά, ποςοςτό ενδθμιςμοφ 66,4%, από τα υψθλότερα ςτθν
Ευρϊπθ.
Τςον αωορά ςτα καρκινοειδι (δεκάποδα) των εςωτερικϊν νερϊν, ςφμωωνα με τισ
δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ, ςτθ έϊρα μασ εντοπίηονται 2 είδθ γαρίδων (Atyaephyra desmarestii
και Palaemonetes antennarius), 4 είδθ καβουριϊν του γζνουσ Potamon (P. fluviatile, P.
potamios, P. ibericum και P. rhodium) και 4 είδθ καραβίδων (Astacus astacus, Astacus
leptodactylus, Austrapotamobius torrentium, Pacifastacus leniusculus), από τα οποία το P.
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leniusculus ειςιχκθ ςτθν Ελλάδα από τθ Β. Ευρϊπθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 ςτθ
λίμνθ Άγρα, με ςκοπό να αντικαταςτιςει αυτόχκονουσ πλθκυςμοφσ καραβίδων που είχαν
πλθγεί από τθν αςκζνεια «πανϊλθ των καραβίδων».
ενικά καλάςςια είδθ
Θ παρουςία ξενικϊν ειδϊν ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ είναι ςυνεχισ και ο κατάλογόσ τουσ
ςυνεχϊσ επικαιροποιείται. Χφμωωνα με τισ πιο πρόςωατεσ αναωορζσ (2007), ζχουν καταγραωεί
περί τα 155 ξενικά είδθ αλλά επειδι ο ρυκμόσ ειςαγωγισ ζχει αυξθκεί τα τελευταία χρόνια, ο
παραπάνω αρικμόσ αναμζνεται να αυξθκεί. Ειδικότερα, τθν τελευταία πενταετία παρατθρείται
αςυνικιςτθ αφξθςθ τθσ παρουςίασ (κυρίωσ ςτθν ανατολικι Πεςόγειο) ξενικϊν ειδϊν που
ειςζρχονται από τθ Διϊρυγα του Χουζη (Οεςςεψιανοί μετανάςτεσ).
Θ επίδραςθ των ξενικϊν οργανιςμϊν ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα είναι νωρίσ να
προςδιοριςτεί, παρόλα αυτά οι εκτιμιςεισ των επιςτθμόνων είναι δυςοίωνεσ. Θ επίδραςθ των
εν λόγω οργανιςμϊν ςτα τροωικά πλζγματα ςε ςυνδυαςμό με τθν ιδθ επιβαρυμζνθ
κατάςταςθ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων, δθμιουργεί εν γζνει επικίνδυνεσ καταςτάςεισ με
απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ.
Από τα πιο γνωςτά ξενικά είδθ τθσ Πεςογείου (και των ελλθνικϊν καλαςςϊν) αποτελοφν το
μακροωφκοσ Caulerpa racemosa, το οποίο δρα ανταγωνιςτικά του είδουσ Posidonia oceanica
και το «τοξικό» ψάρι Lagocephalus sceleratus.

Σρνικοπανίδα
Θ ορνικοπανίδα τθσ Ελλάδασ χαρακτθρίηεται ωσ πλοφςια, τόςο ςε ενδθμικά όςο και ςε
μεταναςτευτικά είδθ. Χφμωωνα με τθν Ελλθνικι Σρνικολογικι Εταιρεία, ζχουν καταγραωεί 436
ςπάνια είδθ πτθνϊν, τα οποία κατανζμονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:
 Ξατθγορία Α: περιλαμβάνει είδθ που ζχουν παρατθρθκεί ςε άγρια κατάςταςθ μετά από
τθν 01/01/1950. Ζχουν καταγραωεί 431 είδθ.
 Ξατθγορία Β: περιλαμβάνει είδθ που ζχουν παρατθρθκεί ςε άγρια κατάςταςθ μετά από το
1800 και μζχρι το 1949. Ζχουν καταγραωεί 4 είδθ: άρανκολίνοσ (Francolinus francolinus),
έλαμυδόγαλοσ (Chlamydotis undulata), Οευκόωκαλμοσ (Larus leucophthalmus),
Υεριςτερόκοτα του Pallas (Syrrhaptes paradoxus).
 Ξατθγορία C: περιλαμβάνει είδθ απελευκερωμζνα, είδθ που δραπζτευςαν και ζχουν
δθμιουργιςει βιϊςιμο αναπαραγωγικό πλθκυςμό ι πουλιά που προζρχονται από
πλθκυςμό κατθγορίασ C άλλθσ χϊρασ. Χτθν κατθγορία αυτι εντάςςεται ζνα είδοσ, θ
Ξοκκινοπζρδικα (Alectoris rufa).

6.3.4. Καλάςςιοι μικροοργανιςμοί (πλαγκτό)
Ψο πλαγκτό περιλαμβάνει μικροςκοπικοφσ οργανιςμοφσ που ζχουν προςαρμοςτεί να ηουν ςε
αιϊρθςθ ςτο νερό και υπόκεινται κυρίωσ ςε πακθτικι μετακίνθςθ με τα ρεφματα. Αποτελεί μια
δυναμικι κοινωνία από ωυτά (ωυτοπλαγκτό), ηϊα (ηωοπλαγκτό), βακτιρια (βακτθριοπλαγκτό),
μφκθτεσ και ιοφσ.
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Είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί ποςοτικά θ αωκονία των καλάςςιων μικροοργανιςμϊν,
εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ ποικιλομορωίασ τουσ.
Ψο επιςτθμονικό ενδιαωζρον για το ρόλο των καλάςςιων μικροοργανιςμϊν ζχει αυξθκεί
ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό γιατί οι εν λόγω οργανιςμοί ςυμμετζχουν ςε
διεργαςίεσ, που μζχρι πρότινοσ είχαν υποεκτιμθκεί ι ιταν άγνωςτεσ και άρχιςαν να
μελετϊνται ενδελεχϊσ λόγω των περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν. Ξάποιεσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ
διεργαςίεσ είναι:
 ο κφκλοσ των κρεπτικϊν αλάτων,
 ο κφκλοσ του άνκρακα,
 θ πρωτογενισ παραγωγι,
 θ δζςμευςθ του ατμοςωαιρικοφ αηϊτου,
 θ δζςμευςθ του CO2 από τθν ατμόςωαιρα, κ.α.
Σι καλάςςιοι μικροοργανιςμοί, επειδι αποτελοφν τθ βάςθ τθσ τροωικισ αλυςίδασ, επθρεάηουν
(αν όχι κακορίηουν) τθν παραγωγικότθτα των υδάτινων οικοςυςτθμάτων, γεγονόσ το οποίο ζχει
άμεςθ ςχζςθ με τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, δθμιουργοφν περιβαλλοντικά
επειςόδια, ςυχνά ςε παράκτιεσ περιοχζσ, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ ανκρωπογενείσ
δραςτθριότθτεσ (π.χ. αλιεία, Ωδατοκαλλιζργεια, τουριςμόσ) και ςτο περιβάλλον γενικότερα.
Ψζτοια ωαινόμενα είναι:
 θ μαηικι αφξθςθ μεδουςϊν, θ οποία παρατθρείται κυρίωσ τουσ κερινοφσ μινεσ του ζτουσ
και επθρεάηει πολλζσ τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ,
 θ μαηικι αφξθςθ του ωυτοπλαγκτοφ (Εικ. 6.13), καλείται άνκθςθ ωυτοπλαγκτοφ ι ερυκρά
παλίρροια, θ οποία μπορεί να καταςτεί επιβλαβισ (γι’ αυτό καλοφνται και επιβλαβείσ
ανκιςεισ ωυκϊν) είτε ς’ άλλουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ είτε ςτον άνκρωπο, μζςω π.χ. τθσ
κατανάλωςθσ αλιευμάτων που ζχουν ςυςςωρεφςει ωυκοτοξίνεσ.

Εικόνα 6.13. Παηικι αφξθςθ ωυτοπλαγκτοφ ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ
Κεςςαλονίκθσ (Ρθγι: ΝΕΑΧΟΣ).
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6.4. ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΨΕ
6.4.1. Δίκτυο NATURA
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει διαμορωϊςει μια ενιαία πολιτικι για τθ διατιρθςθ τθσ ωφςθσ θ
οποία ςτθρίηεται ςε δφο κυρίωσ νομοκετικά κείμενα: τθν «Σδθγία για τθ διατιρθςθ των
άγριων πουλιϊν» (79/409/ΕΞ – 2009/147/ΕΞ) και τθν «Σδθγία για τουσ ωυςικοφσ οικοτόπουσ»
(92/43/ΕΞ). Ψο εκνικό μασ δίκαιο ζχει εναρμονιςτεί και με τισ δφο οδθγίεσ, ςφμωωνα με τισ ΞΩΑ
414885/1985, 37338/1807/2010 και 33318/3028/1998.
Ψο δίκτυο Natura 2000 ςτθν Ελλάδα απαρτίηεται από 241 Ψόπουσ Ξοινοτικισ Χθμαςία (ΨΞΧ) και
202 Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ (ΗΕΥ), οι οποίεσ παρουςιάηουν χωρικι αλλθλοεπικάλυψθ.
Χυνολικά, θ ζκταςθ του Δικτφου Natura 2000 ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςε 42.949,60 km2 και
καλφπτει 27,29% τθσ χζρςου και 6,12% των χωρικϊν υδάτων. Θ ζκταςθ των ΨΞΧ ανζρχεται ςε
28.075,12 km2, που καλφπτουν 16,3% τθσ Ελλθνικισ χζρςου και 5,7% των χωρικϊν υδάτων, ενϊ
θ ζκταςθ των ΗΕΥ ανζρχεται ςε 29.532,30 km2 και καλφπτουν 21,1% τθσ χζρςου και 1,4% των
χωρικϊν υδάτων.
Σ κατάλογοσ των Ψόπων Ξοινοτικισ Χθμαςίασ ςτθ χερςαία ηϊνθ τθσ έϊρασ κεωρείται πλιρθσ
ςχεδόν ςτο ςφνολό του. Υαραμζνουν εκκρεμότθτεσ που αωοροφν ςτο καλάςςιο χϊρο και
αποτελοφν εκκρεμότθτα όχι μόνον για τθν Ελλάδα αλλά για ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.
Χε μεγάλο μζροσ τθσ ζκταςθ του δικτφου Natura 2000 ζχει πραγματοποιθκεί αναλυτικι
χαρτογράωθςθ των τφπων οικοτόπων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Αναγνϊριςθ και
περιγραωι των τφπων οικοτόπων ςε περιοχζσ ενδιαωζροντοσ για τθν διατιρθςθ τθσ ωφςθσ»,
το οποίο εκπονικθκε με χρθματοδότθςθ από το Β’ και Γ’ ΞΥΧ (1999-2001).
Θ ομάδα με το μεγαλφτερο αρικμό εκπροςϊπων ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τον αρικμό ειδϊν
των παραρτθμάτων των δφο Σδθγιϊν είναι τα πτθνά. 64% του αρικμοφ των προςτατευόμενων
πτθνϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο απαντάται και ςτθ χϊρα μασ. Ωψθλι είναι και θ παρουςία των
κθλαςτικϊν με 43% των κοινοτικϊν ειδϊν να εμωανίηονται ςτθν Ελλάδα, των ερπετϊν με 41%
και των τφπων οικοτόπων με 40%. έαμθλότερο ποςοςτό αρικμοφ ειδϊν ςε ςχζςθ με τα
κοινοτικϊσ προςτατευόμενα είδθ ζχει θ ομάδα των ωυτϊν (9%). Κα πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί
ότι ςτα ωυτά τθσ Ελλάδασ πολφ μεγάλο ποςοςτό τουσ (62%) χαρακτθρίηεται ωσ είδθ
προτεραιότθτασ.
Χτο παράρτθμα τθσ μελζτθσ επιςυνάπτεται αναλυτικόσ πίνακασ περιοχϊν του δικτφου Natura
2000 ςτθν Ελλάδα.

6.4.2. Λοιπζσ κατθγορίεσ προςτατευόμενων περιοχϊν
Χτο παρόν κεωάλαιο αναωζρονται ςυνοπτικά οι κατθγορίεσ των προςτατευόμενων περιοχϊν
ςτθν Ελλάδα.
Α. Υροςτατευόμενεσ περιοχζσ ςε εκνικό επίπεδο
1. Εκνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)
1. ΧέΛΡΛΑΧ - ΠΑΦΑΚίΡΑΧ
2. ΟΛΠΡΕΧ ΞΣΦίΡΕΛΑ – ΒΣΟΒΘ, ΠΑΞΕΔΣΡΛΞΑ ΨΕΠΥΘ
3. ΣΦΕΛΡΣΛ ΣΓΞΣΛ ΒΣΦΕΛΑΧ ΥΛΡΔΣΩ
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4. ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ – ΑΛΨίΟΛΞΣΩ, ΞΑΨί ΦΣΩΧ ΞΑΛ ΕΞΒΣΟΕΧ ΥΣΨΑΠίΡ
ΑέΕΟίΣΩ ΞΑΛ ΕΩΘΡΣΩ ΞΑΛ ΡΘΧΣΛ ΕέΛΡΑΔΕΧ
5. ΔΑΧΣΧ ΔΑΔΛΑΧ – ΟΕΩΞΛΠΠΘΧ – ΧΣΩάΟΛΣΩ
6. ΟΛΠΡΘ ΞΕΦΞΛΡΘ
7. ΔΕΟΨΑ ΕΒΦΣΩ
8. ΑΠΒΦΑΞΛΞΣΧ ΞΣΟΥΣΧ
9. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ (ΔΕΟΨΑ ΡΕΧΨΣΩ ΒΛΧΨίΡΛΔΑ - ΛΧΠΑΦΛΔΑΧ)
10. ΥΑΦΞΣ ΨΗΣΩΠΕΦΞίΡ
11. ΩΓΦΣΨΣΥΣΛ ΞΣΨΩέΛΣΩ - ΧΨΦΣάΛΟΛΑΧ
12. ΕΞΒΣΟΕΧ ΨίΡ ΥΣΨΑΠίΡ ΓΑΟΟΛΞΣΩ – ΑΛΣΩ – ΟΣΩΔΛΑ- ΑΟΛΑΞΠΣΡΑ, ΑΟΩΞΘ
ΞΛΨΦΣΩΧ ΥΛΕΦΛΑΧ, Ο/Κ ΞΑΟΣέίΦΛΣΩ ΞΑΛ ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ ΨΣΩΧ
13. ΥΑΦΞΣ ΥΦΕΧΥίΡ
14. ΥΑΦΞΣ ΣΦΣΧΕΛΦΑΧ ΦΣΔΣΥΣΧ
15. ΥΑΦΞΣ έΕΟΠΣΩ – ΒΣΩΦΑΛΞΣΩ
16. ΑΟΣΡΡΘΧΣΧ – ΒΣΦΕΛΕΧ ΧΥΣΦΑΔΕΧ
17. ΞΣΟΥΣΧ ΟΑΓΑΡΑ – ΡΘΧΣΛ ΧΨΦΣάΑΔΕΧ
2. Περιοχζσ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (Ν. 1650/86)
1. ήΑΟΛΔΛ ΡΘΧΣΩ Ξί
2. ΩΓΦΣΨΣΥΣΧ ΔΩΧΨΣΩ ΕΩΒΣΛΑΧ
3. ΤΦΣΧ ΞΕΦΞΘ ΞΑΛ ΣΦΣΧ ΞΑΦΒΣΩΡΛ ΧΑΠΣΩ
4. ΩΓΦΣΨΣΥΣΧ ήΑέΡίΡ ΧΨΘΡ ΕΩΒΣΛΑ
5. ΥΕΦΛΣέΘ ΔΘΠίΡ ΆΦΓΣΩΧ ΞΑΛ ΠΘΔΕΛΑΧ
6. ΔΘΠΣΧ ΧΨΑΓΕΛΦΣΩ ΑΞΑΡΚΣΩ
7. ΩΓΦΣΨΣΥΣΧ ΞΑΛ ΑΞΨΘ ήΑΟΛΔΛΣΩ ΔΘΠΣΩ Ξί
8. ΗίΡΕΧ ΛΑ, ΛΒ ΞΑΛ ΛΓ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΥΛΡΔΣΩ
9. ΗίΡΕΧ Α1, Α2, Α3, Α4 ΞΑΛ Α5 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΧέΛΡΛΑ – ΠΑΦΑΚίΡΑ
10. ΗίΡΕΧ Υά1, Υά2, Υά3 ΞΑΛ Υά4 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧίΡ
ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ
11. ΗίΡΘ Α2 (ΠΑΞΕΔΣΡΛΞΑ ΨΕΠΥΘ) ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΩΓΦΣΨΣΥίΡ ΟΛΠΡίΡ
ΞΣΦίΡΕΛΑΧ – ΒΣΟΒΘΧ ΞΑΛ ΠΑΞΕΔΣΡΛΞίΡ ΨΕΠΥίΡ
12. ΗίΡΕΧ Α, Β ΞΑΛ Γ ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΔΕΟΨΑ ΖΒΦΣΩ
13. ΗίΡΕΧ Α1 ΞΑΛ Α2 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΔΑΧΣΩΧ ΔΑΔΛΑΧ - ΟΕΩΞΛΠΠΘΧ - ΧΣΩάΟΛΣΩ
14. ΗίΡΕΧ Α1, Α2, Α3, Α4 ΞΑΛ Α5 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΔΕΟΨΑ ΡΕΧΨΣΩ, ΟΛΠΡΘΧ
ΒΛΧΨίΡΛΔΑΧ ΠΕ ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΛΑ ΞΑΛ ΟΛΠΡΑΛΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΟΛΠΡΘΧ
ΛΧΠΑΦΛΔΑΧ
15. ΗίΡΘ Α ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΑΠΒΦΑΞΛΞΣΩ ΞΣΟΥΣΩ
16. ΗίΡΕΧ ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ ΞΑΛ ΛΔ ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΨΗΣΩΠΕΦΞίΡ - ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ ΞΑΛ
έΑΦΑΔΦΑΧ ΑΦΑέΚΣΩ
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17. ΗίΡΕΧ Α2, Α3, ΛΑ, ΛΒ, Υ1, Υ2, Υ3, Ω ΞΑΛ Ω’ ΕΚΡΛΞΣΩ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ
18. ΗίΡΕΧ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 ΞΑΛ Α7 ΥΕΦΛΣέΘΧ Α ΕΚΡΛΞΣΩ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΑΦΞΣΩ
ΒΣΦΕΛίΡ ΧΥΣΦΑΔίΡ
19. ΗίΡΘ Α ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΩΓΦΣΨΣΥίΡ ΞΣΨΩέΛΣΩ –ΧΨΦΣάΛΟΛΑΧ
20. ΗίΡΕΧ ΥΔ1, ΥΔ2, ΥΔ3, ΥΔ4, ΥΑ, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 ΞΑΛ Β7 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ
ΔΕΟΨΑ ΑΛΣΩ – ΟΣΩΔΛΑ – ΑΟΛΑΞΠΣΡΑ
21. ΗίΡΕΧ Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 ΞΑΛ Β7 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΥΦΕΧΥίΡ
22. έΕΦΧΑΛΕΧ, ΩΔΑΨΛΡΕΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΕΧ ΥΕΦΛΣέΕΧ ΨίΡ ΧΨΕΡίΡ ΞΑΛ ΕΞΒΣΟίΡ ΨίΡ
ΥΣΨΑΠίΡ ΑέΕΦΣΡΨΑ ΞΑΛ ΞΑΟΑΠΑ, ΨΣΩ ΖΟΣΩΧ ΞΑΟΣΔΛΞΛΣΩ
23. ΗίΡΕΧ Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 ΞΑΛ Β7 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΣΦΣΧΕΛΦΑΧ ΦΣΔΣΥΘΧ
24. ΗίΡΕΧ Α1, Α2 ΞΑΛ Α3 ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΣΦΕΛΡΣΩ ΣΓΞΣΩ έΕΟΠΣΩ - ΒΣΩΦΑΝΞΣΩ
3. Περιοχζσ με μζτρα προςταςίασ (Ν. 1650/86)
1. ΑΞΨΕΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΘΟΣΩ
4. Εκνικοί Δρυμοί (Ν.Δ. 996/71)
1. ΣΟΩΠΥΣΧ
2. ΥΑΦΡΑΧΧΣΧ
3. ΥΑΦΡΘΚΑ
4. ΑΛΡΣΧ
5. ΧΑΠΑΦΛΑ
6. ΣΛΨΘ
7. ΥΛΡΔΣΧ
8. ΒΛΞΣΧ-ΑίΣΧ
9. ΥΦΕΧΥΕΧ
10. ΧΣΩΡΛΣ
5. Αιςκθτικά Δάςθ (Ν.Δ. 996/71)
1. άΣΛΡΛΞΣΔΑΧΣΧ ΒΑΝ ΟΑΧΛΚΛΣΩ
2. ΔΑΧΣΧ ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ
3. ΞΣΛΟΑΔΑ ΨΕΠΥίΡ ΟΑΦΛΧΑΧ
4. ΔΑΧΣΧ ΞΑΦΑΝΧΞΑΞΘ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ
5. ΥΕΩΞΛΑΧ ΩΟΣΞΑΧΨΦΣΩ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ
6. ΔΑΧΣΧ έΕΛΠΑΦΦίΡ ΧΕΟΕΠΡΣΩ & έΑΦΑΔΦΣΩ ΑέΑΛΑΧ
7. ΥΕΦΛΑΧΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΛίΑΡΡΛΡίΡ
8. ΔΑΧΣΧ άΑΦΧΑΟίΡ ΟΑΦΛΧΑΧ
9. ΔΑΧΣΧ ΧΨΕΡΘΧ ΕΩΒΣΛΑΧ
10. ΔΑΧΛΞΣ ΧΩΠΥΟΕΓΠΑ ΣΧΧΑΧ ΟΑΦΛΧΑΧ
11. ΔΦΩΣΔΑΧΣΧ ΠΣΓΓΣΧΨΣΩ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ
12. ΥΑΦΑΟΛΑΞΣ ΔΑΧΣΧ ΡΛΞΣΥΣΟΕίΧ-ΠΩΨΛΞΑ ΥΦΕΒΕΗΑΧ
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13. ΔΑΧΘ ΡΘΧΣΩ ΧΞΛΑΚΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ
14. ΧΨΕΡΑ ΡΕΧΨΣΩ ΞΑΒΑΟΑΧ-ΑΡΚΘΧ
15. ΔΑΧΣΧ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΕΑΦΨΘΧΛΑΧ ΞΑΟΑΒΦΩΨίΡ ΑέΑΛΑΧ
16. ΥΕΦΛΑΧΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΨΛΚΣΦΕΑΧ άΚΛίΨΛΔΑΧ
17. ΔΑΧΘ ΑΠΩΓΔΑΟΕίΡΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ
18. ΔΑΧΣΧ ΟΣάίΡ ΞΑΧΨΦΣΩ ΑΘΟΛΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ
19. ΔΦΩΣΔΑΧΣΧ ΞΣΩΦΛ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ
6. Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ (Ν.Δ. 996/71)
Δεν αναωζρονται τα Διατθρθτζα Πνθμεία τθσ άφςθσ που αωοροφν μεμονωμζνα ςτοιχεία.
Χυνολικά ζχουν κθρυχκεί 51 διατθρθτζα μνθμεία τθσ ωφςθσ.
1. Ψο Δάςοσ δενδρόκεδρων ςτθν Ξινουρία Αρκαδίασ
2. Χυςτάδα Δρυόσ και άράξου ςτισ Πουριζσ, Ξιλκίσ
3. Ψο Υαρκζνο δάςοσ τθσ Ξεντρικισ Φοδόπθσ
4. Ψο Δάςοσ τθσ Σξυάσ ςτθν Ψςίχλα έαιντοφ άνκθσ
5. Ψο Δάςοσ οξυάσ ςτο Υευκωτό Υζλλασ
6. Ψο νθςί Υιπζρι ςτισ Β. Χποράδεσ
7. Ψο Απολικωμζνο δάςοσ τθσ Οζςβου
8. Ψο Ξρθτικό Ξεωαλάνκθρο ςτισ Ξαμάρεσ Θρακλείου
9. Ψο δάςοσ του Οεςινίου Αιτωλοακαρνανίασ
10. Σ Χωαγνϊνασ ςτο δάςοσ Οαϊλιά Χερρϊν
11. Ωπόλειμμα Ωδροχαροφσ δάςουσ ςτθν Λςτιαία Ευβοίασ
12. Ψο Δάςοσ αείωυλλων πλατφωυλλων ςτο νθςί Χαπιζντηα Πεςςθνίασ
13. Ψο μικτό δάςοσ Υρομάχων-Ουκοςτόμου Αριδαίασ
14. άυςικό δάςοσ κυπαριςςιοφ ςτον Ζμπωνα Φόδου
15. Ψο μικτό δάςοσ του Γράμμου

Β. Υροςτατευόμενεσ περιοχζσ ςε Διεκνζσ και Υεριωερειακό Επίπεδο
1. Τγρότοποι Διεκνοφσ θμαςίασ (Ramsar)
1. Δζλτα Ζβρου
2. Λςμαρίδα - Βιςτωνίδα – Υόρτο Οάγοσ
3. Δζλτα Ρζςτου
4. Οίμνθ Ξερκίνθ
5. Οίμνεσ Ξορϊνεια - Βόλβθ
6. Δζλτα Αξιοφ και Αλιάκμονα
7. Οίμνθ Πικρι Υρζςπα
8. Ωγρότοποι Πεςολογίου - Αιτωλικοφ
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9. Αμβρακικόσ Ξόλποσ
10. Οιμνοκάλαςςα Ξοτφχι – Δάςοσ Χτροωυλιάσ
2. Περιοχζσ φμβαςθσ Βαρκελώνθσ
1. Αιςκθτικό Δάςοσ Ρικοπόλεωσ – Πφτικα
2. Αιςκθτικό Δάςοσ Υευκιά – υλοκάςτρου
3. Εκνικό Καλάςςιο Υάρκο Βορείων Χποράδων
4. Εκνικόσ Δρυμόσ Χαμαριάσ
5. Απολικωμζνο Δάςοσ Χίγρι ςτθ Οζςβο
6. Αιςκθτικό Δάςοσ Χκιάκου
7. Εκνικόσ Δρυμόσ Χουνίου
8. Αιςκθτικό Δάςοσ Βάι
9. Ωγρότοποι Αμβρακικοφ
3. Βιογενετικά Αποκζματα
1. Υαρκζνο Δάςοσ Ξεντρικισ Φοδόπθσ
2. Εκνικόσ Δρυμόσ Σλφμπου (Υυρινασ)
3. Εκνικόσ Δρυμόσ Αίνου (Υυρινασ)
4. Εκνικόσ Δρυμόσ Χαμαριάσ (Υυρινασ)
5. Εκνικόσ Δρυμόσ Σίτθσ (Υυρινασ)
6. Εκνικόσ Δρυμόσ Υίνδου (Υυρινασ)
7. Εκνικόσ Δρυμόσ Υρεςπϊν (Δάςοσ Ξζδρων)
8. Αιςκθτικό Δάςοσ Ξουρί – Αλμυροφ
9. άυςικό Πνθμείο Δάςουσ Σξυάσ έαϊντοφ Ξοφλα
10. άυςικό Πνθμείο Δάςουσ Οεςινίου
11. άυςικό Πνθμείο Δάςουσ Αείωυλλων Υλατάνων Ριςου Χαπιζτηασ
12. άυςικό Πνθμείο Πικτοφ Δάςουσ Αλμωπίασ Αριδαίασ
13. άυςικό Πνθμείο Δάςουσ Ξυπαριςςιοφ Ζμπωνα Φόδου
14. Ξόλποσ Οαγανά
15. άυςικό Πνθμείο Πικτοφ Δάςουσ Γράμμου
16. Υαρκζνο Δάςοσ Υαρανεςτίου
4. Αποκζματα Βιόςφαιρασ
1. Εκνικόσ Δρυμόσ Σλφμπου
2. άαράγγι Χαμαριάσ
5. Μνθμεία Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ
1. Τροσ Άκωσ
2. Αντιχάςια όρθ - Πετζωρα
6. Περιοχζσ με Ευρωδίπλωμα
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1. άαράγγι Χαμαριάσ

Επιπλζον των παραπάνω, υωίςτανται:
Ξαταωφγια Κθραμάτων και Άγριασ Ηωισ
Χφμωωνα με τον Ρόμο 177/75 ιδρφκθκαν περιοχζσ που ορίηονταν ςαν καταωφγια κθραμάτων
με ςτόχο «τθν προςταςία και διάςωςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ» και «τθ διατιρθςθ,
ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ του κθραματικοφ πλοφτου τθσ χϊρασ». Χτθ ςυνζχεια με τον Ρ.
2637/1998 τα μζχρι τότε καταωφγια Κθραμάτων μετονομαςτικαν ςε καταωφγια Άγριασ Ηωισ.
Ελεγχόμενεσ Ξυνθγετικζσ Υεριοχισ
Χτθν Ελλάδα εντοπίηονται επτά ςυνολικά Ελεγχόμενεσ Ξυνθγετικζσ Υεριοχζσ οι οποίεσ
καταλαμβάνουν ςυνολικά ζκταςθ ίςθ με 1070,86 Km2, θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 0,84 % τθσ
ςυνολικισ χερςαίασ επιωάνειασ τθσ χϊρασ μασ. Ψο καλάςςιο τμιμα τουσ καταλαμβάνει ζκταςθ
ίςθ με 0,68 Km2.
Εκτροωεία Κθραμάτων
Ωπάρχουν ςυνολικά 21 Ξρατικά Εκτροωεία Κθραμάτων τα οποία καταλαμβάνουν ςυνολικι
ζκταςθ ίςθ με 36,03 Km2.
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6.5. ΨΕΡΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψα 2/3 τθσ Ελλάδασ είναι λοωϊδθ και ορεινά με απότομεσ κλίςεισ και περιςςότερο από το 40%
του εδάωουσ υπερβαίνει τα 500m φψοσ. Ψα νθςιά καλφπτουν περίπου το 20% του εδάωουσ, το
70% των ακτϊν είναι βραχϊδθσ και τα 2/3 των μεγαλφτερων αςτικϊν κζντρων εντοπίηονται ςε
παράκτιεσ περιοχζσ.
Ψα εδάωθ χαρακτθρίηονται από χαμθλοφ περιεχομζνου οργανικι ουςία, γεγονόσ το οποίο
προκαλεί δομικι υποβάκμιςθ και εδαωικι διάβρωςθ. Σι απότομεσ κλίςεισ ςε ςυνδυαςμό με
τθν αυξανόμενθ καταςτροωι τθσ ωυςικισ βλάςτθςθσ (λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, καλλιζργειασ,
υπερβόςκθςθσ) ζχουν προκαλζςει ςοβαρι διάβρωςθ των εδαωϊν ςτα ορεινά.
Βάςει των εδαωολογικϊν ιδιοτιτων, του κλίματοσ και τθσ τοπογραωίασ, θ ζκταςθ του εδάωουσ
με πικανϊσ υψθλι ποιότθτα αντιπροςωπεφει το 19% του ςυνολικοφ εδάωουσ, ενϊ 18% είναι
ζδαωοσ μζτριασ ποιότθτασ και 57% είναι ζδαωοσ χαμθλισ ποιότθτασ. Ζνα μεγάλο μζροσ του
εδάωουσ χαμθλισ ποιότθτασ χρθςιμοποιείται για τα παραδοςιακά ςυςτιματα καλλιζργειασ,
που είναι ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν των Πεςογειακϊν Ψοπίων.
Σι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίηει το χερςαίο περιβάλλον είναι:
 Θ ρφπανςθ λόγω διάχυςθσ: παρατθρείται ςυνικωσ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ λόγω τθσ
ατμοςωαιρικισ απόκεςθσ των εκπομπϊν από τθν κυκλοωορία και τθ βιομθχανικι
δραςτθριότθτα
 Θ ρφπανςθ από τοπικζσ πθγζσ: παρατθρείται ςτισ περιοχζσ με ανάρμοςτθ διάκεςθ ςτερεϊν
αποβλιτων.
 Θ μείωςθ τθσ εδαωολογικισ οργανικισ ουςίασ: γεγονόσ το οποίο προκαλεί τθ δομικι
υποβάκμιςθ και διάβρωςθ του εδάωουσ κακϊσ επίςθσ και ελλείμματα αηϊτου, που
χαρακτθρίηουν το 87% των καλλιεργοφμενων εδαωϊν.
 Θ διάβρωςθ: λόγω του απότομου εδάωουσ (49% τθσ επιωάνειασ ζχει κλίςθ μεγαλφτερθ του
10%) θ χϊρα αντιμετωπίηει προβλιματα διάβρωςθσ.
 Θ ερθμοποίθςθ: λόγω τθσ διάβρωςθσ, τθσ υποβάκμιςθσ και μείωςθσ των βροχοπτϊςεων.
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6.6. ΑΣΜΟΧΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψα προβλιματα τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν Ελλάδα άρχιςαν να εμωανίηονται τα
τελευταία χρόνια ςαράντα χρόνια και ςυνδζονται με τθ χωρίσ προγραμματιςμό ειςροι ςτα
αςτικά κζντρα, γεγονόσ το οποίο οδιγθςε ςτθ διόγκωςθ των πόλεων με αυκαίρετο τόςο από
πολεοδομικισ όςο και λειτουργικισ άποψθσ τρόπο.
Πε βάςθ τα ςτοιχεία του ΩΥΕέίΔΕ (2008):
 οι εκπομπζσ των οξειδίων του αηϊτου ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 13% ςε ςχζςθ με τα
επίπεδα του 1990, με ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ περίπου 0,79% (1990-2006),
 οι εκπομπζσ του μονοξειδίου του άνκρακα από τισ μεταωορζσ μειϊκθκαν κατά 32,4% από
το 1990 ωσ το 2006, με ετιςιο ρυκμό μείωςθσ περίπου 1,6% (1990-2006),
 οι εκπομπζσ του διοξειδίου του κείου ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 13,6% ςε ςχζςθ με τα
επίπεδα του 1990, με ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 0,85%.
Υλζον των παραπάνω, υπάρχουν κάποια χαρακτθριςτικά τα οποία επιδεινϊνουν άμεςα ι
ζμμεςα τα προβλιματα τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ, όπωσ:
 Θ τοπογραωία τθσ χϊρασ. Θ φπαρξθ πολλϊν ορεινϊν όγκων ςε ςυνδυαςμό με τθ γειτνίαςθ
τθσ κάλαςςασ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ τοπικϊν ςυςτθμάτων κυκλοωορίασ του αζρα, που
δυςχεραίνει ςθμαντικά τθ διαδικαςία κακαριςμοφ τθσ ατμόςωαιρασ.
 Σι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Ψο κλίμα τθσ Ελλάδα χαρακτθρίηεται από υψθλι θλιοωάνεια
και κερμοκραςία, ςυνκικεσ που ευνοοφν ιδιαίτερα τθν εμωάνιςθ τθσ ωωτοχθμικισ
ρφπανςθσ.
 Θ μεταωορά ςκόνθσ από εριμουσ (π.χ. Χαχάρα), ωαινόμενο που παρατθρείται ςε όλεσ τισ
νότιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
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6.7. ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΨΘ ΣΘ ΜΕΟΓΕΙΟΤ – ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΟΤ ΤΔΡΟΒΙΟΤ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
Υοικίλεσ μελζτεσ ζχουν προςπακιςει να αναλφςουν τισ τάςεισ ςειρϊν δεδομζνων για τισ
κλιματικζσ παραμζτρουσ ςτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου, με ςτόχο να αξιολογθκεί κατά πόςο οι
αλλαγζσ ςτο κλίμα ςυμβαίνουν ιδθ και αν μποροφν να αποδοκοφν ςε ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.
Σι μθχανιςμοί που ςυνδζουν τισ κλιματικζσ αλλαγζσ και τα καλάςςια οικοςυςτιματα είναι
ςφνκετοι και όχι πλιρωσ κατανοθτοί. Ζχει δειχκεί ότι ακόμα και μικρζσ αλλαγζσ ςτισ
μεταβλθτζσ του κλίματοσ ςυχνά προκαλοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αωκονία των ειδϊν, λόγω
των άμεςων και ζμμεςων επιδράςεων. Σι άμεςεσ επιδράςεισ ςυνδζονται με αλλαγζσ ςτθ
κερμοκραςία του νεροφ, τθν αλατότθτα, το pH, κ.α., παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν επιβίωςθ,
το πρότυπο αναπαραγωγισ και αφξθςθσ και τισ βιοτικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Σι ζμμεςεσ
αλλθλεπιδράςεισ ςχετίηονται κυρίωσ με τθν υδροδυναμικι (κυκλοωορία των υδάτινων μαηϊν),
τα πρότυπα ανάμειξθσ και τθ διακεςιμότθτα των κρεπτικϊν ςτοιχείων.
Χφμωωνα με το Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) θ κερμοκραςία του πλανιτθ
ζχει αυξθκεί κατά 0,3oC τα τελευταία 40 χρόνια. Υρόςωατα αποτελζςματα από τα μοντζλα του
κζντρου ζρευνασ και μελζτθσ του κλίματοσ Hadley δείχνουν ότι θ Πεςόγειοσ κα αντιμετωπίςει
μια πικανι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ τάξθσ των 2oC τα επόμενα 50 χρόνια.
Χτον παρόν κεωάλαιο εςτιάηεται θ επίδραςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν κυρίωσ ςτα υδάτινα
οικοςυςτιματα μ’ ζμωαςθ ςτθν επίδραςι τουσ ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ. Σι
ςυγκεκριμζνεσ μεταβολζσ επθρεάηουν τόςο τουσ αυτόχκονουσ πλθκυςμοφσ όςο και τθ
βιοκοινωνία ωσ ςφνολο με τισ μεταβολζσ (αλλθλεπιδράςεισ) που λαμβάνουν χϊρα, εξαιτίασ και
τθσ ειςόδου αλλόχκονων (ξενικϊν) ειδϊν.
Σι κλιματικζσ αλλαγζσ με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ και τθν πικανι μείωςθ του
pH, επθρεάηουν μια ςειρά από ενζργειεσ των υδρόβιων οργανιςμϊν, όπωσ:
 τον κφκλο ανάπτυξθσ,
 το χρόνο ωρίμανςθσ και αναπαραγωγισ,
 το ρυκμό αφξθςθσ,
 το ρυκμό τροωολθψίασ,
 το μζγεκοσ,
 τον αρικμό των γενιϊν ανά ζτοσ,
 τον κακοριςμό του ωφλου,
 το ρυκμό μετανάςτευςθσ και τισ μετακινιςεισ των οργανιςμϊν γενικότερα,
 το ρυκμό κνθςιμότθτασ.
Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ μπορεί από τθ μια να ευνοιςει τουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ
των οργανιςμϊν (π.χ. ςτα εκτρεωόμενα είδθ ψαριϊν) αλλά από τθν άλλθ να ςυμβάλει ςτο να
αυξθκοφν οι απαιτιςεισ ςε οξυγόνο, γεγονόσ το οποίο μπορεί να προκαλζςει μείωςθ τθσ
παραγωγικότθτασ των οικοςυςτθμάτων.
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Ερευνθτικζσ προςπάκειεσ που ζχουν γίνει ςτον Ελλαδικό χϊρο ςχετικά με τθ μελζτθ τθσ
επίδραςθσ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε εκτρεωόμενα ψάρια (τςιποφρα) προκφπτει ότι
κερμοκραςίεσ υψθλότερεσ των 22oC προκαλοφν αντιδράςεισ ςτρεσ ςτουσ ιςτοφσ των ψαριϊν,
κερμοκραςίεσ υψθλότερεσ των 24oC προκαλοφν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ για οξυγόνο, ςε
κερμοκραςίεσ υψθλότερεσ των 26oC παρατθρείται ζναρξθ του αναερόβιου μεταβολιςμοφ και
ςε κερμοκραςίεσ υψθλότερεσ των 30oC παρατθρείται αποδιοργάνωςθ των κυτταρικϊν δομϊν
και κανατθωόρα επειςόδια.
Τςον αωορά ςτθν επίδραςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε εμπορικισ αξίασ δίκυρα
μαλάκια, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία διδακτορικισ διατριβισ του Ψμιματοσ Βιολογίασ του
Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ για τα είδθ Mytilus galloprovincialis (μφδι) και
Modiolus barbatus (χάβαρο) του Κερμαϊκοφ κόλπου, προκφπτει ότι όταν τα μφδια εκτίκενται
για μεγάλα διαςτιματα ςε κερμοκραςίεσ >26oC παρατθροφνται υψθλά ποςοςτά κνθςιμότθτασ
και ςε κερμοκραςίεσ >24oC καταγράωονται ςυμπεριωορζσ ςτρεσ (π.χ. μείωςθ του ρυκμοφ
διικθςθσ). Οαμβάνοντασ υπόψθ, τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ τθ κερινι περίοδο που
καταγράωονται τα τελευταία χρόνια ςτο Κερμαϊκό κόλπο (τουλάχιςτον ςτισ υδάτινεσ μάηεσ 010 m), προκφπτει ότι τα μφδια ιδθ υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ διαβιοφν ςε κερμοκραςίασ
πλθςίον ι πάνω από τισ ανϊτερεσ κρίςιμεσ τιμζσ ανοχισ τουσ. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ
επιβεβαιϊνεται και από τισ πολυάρικμεσ αναωορζσ των οςτρακοπαραγωγϊν για πολλαπλά
κανατθωόρα επειςόδια, κατά τισ κερινζσ περιόδουσ, ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.
Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, επθρεάηοντασ ζμμεςα ι άμεςα τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, κα
επθρεάςει πικανότατα και τθ δυναμικι των πλθκυςμϊν τουσ. Υαρατθροφνται ιδθ
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν προσ ευνοϊκότερα κερμοκραςιακά ενδιαιτιματα, γεγονόσ το οποίο
πικανότατα κα προκαλζςει ανακατανομι τθσ ςφνκεςθσ των πλθκυςμϊν και αλλαγι ςτα
γεωγραωικά πρότυπα εξάπλωςθσ. Για παράδειγμα, εντοπίηονται ιδθ οργανιςμοί τθσ ΡΑ
Πεςογείου που εξαπλϊνονται προσ τθ Δ-ΒΔ Πεςόγειο και λεςςεψιανοί μετανάςτεσ, οι οποίοι
εξαπλϊνονται ς’ όλο το εφροσ τθσ ΡΑ Πεςογείου και εντοπίηονται ςποραδικά ςτθν κεντρικι και
δυτικι Πεςόγειο.
Σι ςυγκεκριμζνεσ μεταβολζσ, αν και είναι δφςκολο να προςδιοριςτοφν πλιρωσ, δθμιουργοφν
εν γζνει επικίνδυνεσ καταςτάςεισ με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. Για παράδειγμα:
1. Υόςο κα επθρεάςει τα τροωικά επίπεδα του Αιγαίου το λεςςεψιανό ψάρι
Lagocephalus sceleratus, κακϊσ ο ςυγκεκριμζνοσ οργανιςμόσ δεν ζχει κθρευτζσ (ς’
αυτι τθ ωάςθ τουλάχιςτον); Ιδθ εντοπίηονται μεγαλόςωμα άτομα ςε πολλζσ
περιοχζσ (ακόμα και ςτθ Β. Ελλάδα).
2. Υόςο κα επθρεάςει τισ ελλθνικζσ ιχκυοκαλλιζργειεσ θ είςοδοσ ςτθ Πεςόγειο
τροπικϊν ιχκυοτοξικϊν ειδϊν μικροωυκϊν; Θ πλειοψθωία των επιβλαβϊν
μικροωυκϊν ςτα ελλθνικά παράκτια φδατα μζχρι ςιμερα εξαντλείται:
a. ςτθν επίδραςι τουσ ςτισ οςτροκαλλιζργειεσ (αναςτολι διακίνθςθσ λόγω
βιοτοξινϊν χωρίσ ςτθν πλειοψθωία τουσ να ςχετίηονται με άμεςα
κανατθωόρα επειςόδια),
b. ςτα επειςόδια ερυκράσ παλίρροιασ ςε κλειςτοφσ κόλπουσ και
c. ςε μεμονωμζνα επειςόδια μαηικϊν κανάτων ψαριϊν (π.χ. Παλιακόσ
κόλποσ, Αμβρακικόσ κόλποσ).
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Ψα παραπάνω ερωτιματα ιςχφουν για όλα τα ξενικά είδθ που ειςζρχονται και εξαπλϊνονται
ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ και ςτο μζλλον πρόκειται να επθρεάςουν τόςο το υδάτινο περιβάλλον
όςο και τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται μ’ αυτό.

6.8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΟΤΝ
ΣΘΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Χτον παρόν κεωάλαιο γίνεται προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ των κυριότερων προβλθμάτων του
υδάτινου περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ, τα οποία επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθν
υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα.
1. Σι μακροχρόνιεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ χωρίσ ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και ζλεγχο
ζχουν οδθγιςει τα τελευταία χρόνια ςε υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τόςο των
επιωανειακϊν όςο και των υπόγειων υδάτων. Ψα αίτια πολλά, κάποια από αυτά είναι:
a. οι γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, λόγω τθσ ςυχνά εντατικισ και μθ ορκολογικισ
χριςθσ λιπαςμάτων και ωυτοωαρμάκων,
b. θ με πολλά προβλιματα απορροι αςτικϊν και βιομθχανικϊν λυμάτων,
c. θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνων διαχειριςτικϊν ςχεδίων για υδατικοφσ πόρουσ.
2. Θ απουςία μόνιμου μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ των παράκτιων υδάτινων
οικοςυςτθμάτων και θ ζλλειψθ χρονοςειρϊν δεδομζνων, ζχει ωσ αποτζλεςμα:
a. τθν εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ ωαινομζνων (π.χ. Παηικόσ κάνατοσ ψαριϊν,
Παλιακόσ κόλποσ, Άνοιξθ 2009), γεγονόσ το οποίο δεν παρζχει αςωαλι
αποτελζςματα για τθν αξιολόγθςθ – ερμθνεία τουσ,
b. τθν αδυναμία προςδιοριςμοφ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ των περιςςοτζρων
υδάτινων οικοςυςτθμάτων, πλθροωορία ιδιαίτερα χριςιμθ ςτθν εωαρμογι
εργαλείων διαχείριςθσ.
Επιπλζον, οι κατά καιροφσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ –από ακαδθμαϊκοφσ,
ερευνθτικοφσ, και άλλουσ ωορείσ- με τον ευκαιριακό χαρακτιρα και παρά τα όποια
κετικά αποτελζςματά τουσ, δεν ςυμβάλλουν κακοριςτικά και αποτελεςματικά, εωόςον:


οι χρονοςειρζσ δεδομζνων δεν υωίςτανται,



θ αλλθλοεπικάλυψθ μετριςεων και θ αποςπαςματικότθτά τουσ -αναλόγωσ του
ςτόχου που ζχει θ κάκε ομάδα που τισ πραγματοποιεί- είναι θ κφρια πρακτικι,



παρατθροφνται δυςκολίεσ –αντικειμενικζσ και υποκειμενικζσ- ςτθν πρόςβαςθ
τθσ πλθροωορίασ,



δεν υπάρχει ςφνδεςθ και διάχυςθ τθσ πλθροωορίασ μεταξφ των ομάδων.

Πε βάςθ τα παραπάνω, δυςτυχϊσ, θ Υολιτεία αρκείτε ςε ενζργειεσ ρουτίνασ, με τθ
«ςυμβατικι» εκπόνθςθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν, τθν εωαρμογι αυτοτελϊν (και όχι
ςυνεργετικϊν) προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ (π.χ. Εκνικό Υρόγραμμα
Υαρακολοφκθςθσ Καλαςςίων Βιοτοξινϊν) και ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία ενόσ
ωορζα που κα αςκεί ενιαία διαχειριςτικι πολιτικι ςε κάκε υδάτινο οικοςφςτθμα,
κακιςτά αδφνατθ ι αναποτελεςματικι τθ λιψθ οποιουδιποτε διαχειριςτικοφ μζτρου,
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που κα ςτοχεφει ςτον ζλεγχο των πθγϊν ρφπανςθσ και κα βαςίηεται ςτο τρίπτυχο:
πρόλθψθ – πρόβλεψθ – αντιμετϊπιςθ.
3. Θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των γλυκϊν νερϊν που εκβάλουν ςτα παράκτια
οικοςυςτιματα τθσ χϊρασ είναι πλζον γεγονόσ, λόγω μείωςθσ των βροχοπτϊςεων, των
ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και τθσ ζλλειψθσ μθχανιςμοφ διαχείριςθσ των
υδατικϊν πόρων. Δεδομζνου ότι, θ παραγωγικότθτα των εν λόγω ςυςτθμάτων
επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν είςοδο κρεπτικϊν ςυςτατικϊν των εςωτερικϊν
νερϊν, αναμζνεται ςτα επόμενα χρόνια να υπάρξουν μεταβολζσ τθσ πρωτογενοφσ
παραγωγισ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων τθσ χϊρασ μασ, με άμεςεσ επιπτϊςεισ ςε
υδατοκαλλιεργθτικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. οςτρακοκαλλιζργεια).
4. Σι κλιματικζσ αλλαγζσ και οι μεταβολζσ που προκαλοφν ςε μια ςειρά από ωυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ του υδάτινου οικοςυςτιματοσ:
a. επθρεάηουν τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ και τθ δυναμικι των πλθκυςμϊν
τουσ,
b. είναι απροςδιόριςτεσ οι ακριβισ επιδράςεισ τουσ ςτα εκτρεωόμενα είδθ.
5. Ψα καλάςςια ιχκυοαποκζματα, κατά τθν τελευταία εικοςαετία, τουλάχιςτον για
εμπορικά είδθ (π.χ. μπακαλιάροσ, κουτςουμοφρα) βρίςκονται ςε κατάςταςθ πλιρουσ
ωσ και υπερβολικισ εκμετάλλευςθσ. Χτθν ίδια κατάςταςθ βρίςκονται και πολλοί
ωυςικοί πλθκυςμοί δίκυρων μαλακίων (π.χ. ςτρείδια, χτζνια, κυδϊνια, κ.α.).
6. Θ παρουςία ξενικϊν ειδϊν δθμιουργεί νζα δεδομζνα και πικανόν νζεσ απειλζσ.
7. Θ παρουςία τοξικϊν ειδϊν μικροωυκϊν και θ ανίχνευςθ τοξινϊν ςτθ ςάρκα των
οςτρακοειδϊν, που εμωανίηεται ςχεδόν κάκε χρόνο ςε πολλζσ περιοχζσ
οςτρακοκαλλιζργειασ τθσ Ελλάδασ, είναι ζνα από τα ςθμαντικά προβλιματα του
κλάδου.
8. Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατθρείται υποβάκμιςθ τθσ βιοποικιλότθτασ με ρυκμοφσ
που είναι ταχφτεροι ςε ςχζςθ με παλαιότερα χρόνια. Χτθ χϊρα μασ, όπου τα επίπεδα
του ενδθμιςμοφ είναι υψθλότερα του μζςου όρου τθσ Ευρϊπθσ, το ςυγκεκριμζνο
γεγονόσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ διατιρθςθ του βιολογικοφ μασ «πολιτιςμοφ»,
δθμιουργϊντασ παράλλθλα επικίνδυνεσ καταςτάςεισ ςτα υδάτινα οικοςυςτιματά μασ,
όπωσ:
-

μθ ωυςικι ανανζωςθ των πόρων με αποτζλεςμα τθ ςταδιακι εξάντλθςι τουσ,

-

διαταραχι τροωικϊν πλεγμάτων με πικανι κατάρρευςθ τουσ,

-

μεταβολι των υδάτινων οικοςυςτθμάτων από μια ςτακερι (ιςορροπθμζνθ)
κατάςταςθ ςε μια αςτακι, με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ.

Ιδθ, 26 είδθ του ωυτικοφ και ηωικοφ βαςιλείου τθσ χϊρασ βρίςκονται ςε κρίςιμθ
κατάςταςθ με μεγάλθ πικανότθτα εξαωάνιςθσ.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 7. ΕΚΣΙΜΘΘ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΑΝΣΙΜΕΣΪΠΙΘ ΣΪΝ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ ΣΟΤ
ΨΕΔΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χτο κεωάλαιο 7 προςδιορίηονται, εκτιμϊνται και αξιολογοφνται οι ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ ςτο περιβάλλον.
Θ διερεφνθςθ των ενδεχόμενων επιπτϊςεων γίνεται με κριτιρια ποιοτικά, ποςοτικά και
χωρικά. Λδιαίτερα εξετάηονται οι πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςωρευτικζσ, ςυνεργιςτικζσ,
βραχυ – μεςο – μακροπρόκεςμεσ, μόνιμεσ και προςωρινζσ, κετικζσ και αρνθτικζσ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ κακοριςμζνουσ περιβαλλοντικοφσ τομείσ που ςχετίηονται με
τα χαρακτθριςτικά του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.
Ακόμθ περιγράωονται:
 οι προτάςεισ / κατευκφνςεισ / μζτρα για τθν πρόλθψθ του περιοριςμοφ και τθν ςτο μζτρο
του δυνατοφ, αντιμετϊπιςθ οποιονδιποτε ςθμαντικϊν δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο
περιβάλλον και
 το προτεινόμενο ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ και τθν
βελτιςτοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ του απόδοςθσ (monitoring).

7.1. Θ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΙΑΣΑΘ ΣΘ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Για πρϊτθ ωορά ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία, τo 2010, θ ποςότθτα των παραγομζνων αλιευμάτων
από τθν Ωδατοκαλλιζργεια, ξεπζραςε τθν αντίςτοιχθ τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ. Ψο ςυγκεκριμζνο
γεγονόσ, αναμζνεται να διαδραματίςει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν παγκόςμια διάκεςθ
τροωίμων ςτο μζλλον.
Θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ απαιτεί προςεκτικό ςχεδιαςμό, που κα πρζπει να
ςτθρίηεται ςε χριςιμα και αξιόπιςτα δεδομζνα, τα οποία κα αντικατοπτρίηουν τθν
αλλθλεξάρτθςθ του κλάδου με το ωυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, διαςωαλίηοντασ τθν
αειωορικι διαχείριςθ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων. Σι αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται αυτι θ
προςζγγιςθ είναι:
-

Θ ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ
λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ και να μθν απειλεί τθν αειωόρο διαχείριςι του.

-

Θ Ωδατοκαλλιζργεια κα πρζπει να αναπτφςςεται ςε ςυνζργεια μ’ άλλουσ τομείσ,
πολιτικζσ και ςτόχουσ.

Ξαταρτίηοντασ τθν αειωορικι διαχείριςθ του κλάδου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να μπορεί να
ποςοτικοποιθκεί και ςυςχετιςτεί θ περιβαλλοντικι επίδραςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω χαρακτθριςτικά τθσ Πεςογείου:
-

Χχετικά υψθλζσ κερμοκραςίεσ (μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ 12-25oC), ενιςχφοντασ το
μεταβολικό ρυκμό των βακτθρίων.

-

Πικρό παλιρροιακό κφμα (<50 cm), μειϊνοντασ τθ δυνατότθτα διαςποράσ του
ςωματιδιακοφ υλικοφ, ιδιαίτερα ςε κλειςτοφσ κόλπουσ.

-

Σλιγοτροωικά χαρακτθριςτικά, τα οποία ςυμβάλουν ςτθν υψθλι διαφγεια του νεροφ.
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-

Υεριοριςτικόσ παράγοντασ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ωαίνεται να είναι ο
ωϊςωοροσ, τουλάχιςτον ςε κάποιεσ περιοχζσ και ςε κάποιεσ περιόδουσ.

-

Ωψθλι βιοποικιλότθτα, ιδιαίτερα ςε παράκτιεσ περιοχζσ.

-

Αναμενόμενθ επίδραςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα.

7.1.1. Ραγκόςμιοσ δείκτθσ απόδοςθσ τθσ Υδατοκαλλιζργειασ17
Χτον παρόν κεωάλαιο γίνεται αναωορά του παγκόςμιου δείκτθ απόδοςθσ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ (Global Aquaculture Performance Index - GAPI), ωσ ζνα νζο εργαλείο
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ψαριϊν ςτο ωυςικό περιβάλλον. Σ δείκτθσ
GAPI καταλαμβάνει τιμζσ από 0 – 100 και προκφπτει από τθν αξιολόγθςθ 10 κριτθρίων
περιβαλλοντικισ επίδραςθσ των 20 κυριότερων ειδϊν ψαριϊν καλλιζργειασ ςτον κόςμο. Τςο
υψθλότερθ είναι θ τιμι τόςο καλφτερθ είναι θ απόδοςθ - λειτουργία τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ και
μικρότερθ θ περιβαλλοντικι τθσ επιβάρυνςθ.
Ψα 10 κριτιρια αξιολόγθςθσ του παγκόςμιου δείκτθ απόδοςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ είναι:

17

-

ο βακμόσ εξάρτθςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ από τθ ςυλλογι ατόμων από το ωυςικό
περιβάλλον, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βιωςιμότθτα των ωυςικϊν πλθκυςμϊν (CaptureBased Aquaculture, CAP),

-

το ποςό τθσ κακαρισ πρωτογενοφσ παραγωγισ που διοχετεφουν τα εκτρεωόμενα είδθ
ςτο οικοςφςτθμα μζςω τθσ κατανάλωςθσ ςυνκετικισ τροωισ (Ecological Energy, ECOE),

-

θ βιομθχανικι ενζργεια που καταναλϊνεται κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία και κατά
τθν παραγωγι ςυνκετικισ τροωισ (Industrial Energy, INDE),

-

το ποςό και θ αποτελεςματικότθτα χριςθσ άλλων ωυςικϊν πλθκυςμϊν για τθν
παραςκευι ςυνκετικϊν τροωϊν (Sustainability of Feed, FEED),

-

ο βακμόσ χρθςιμοποίθςθσ αντιβιοτικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ κανόνεσ αςωάλειασ για
τουσ ανκρϊπουσ και τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ (Antibiotics, ΑΝΣΙ),

-

ο βακμόσ χριςθσ antifouling ουςιϊν με κφριο ςυςτατικό το χαλκό (COP),

-

θ τιμι του Βιοχθμικϊσ απαιτοφμενου οξυγόνου, ωσ εργαλείο για τον προςδιοριςμό τθσ
μείωςθσ του οξυγόνου εξαιτίασ των απεκκριμάτων και των απωλειϊν τθσ τροωισ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ (BOD),

-

θ εμωάνιςθ παραςίτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επίδραςθ των μζτρων αντιμετϊπιςισ
τουσ όςον αωορά ςτθν τοξικότθτα ςτο ευρφτερο περιβάλλον και ςτθν ανκεκτικότθτα
των οργανιςμϊν ςτόχου (PARA),

-

ο αρικμόσ διαωυγισ εκτρεωόμενων ειδϊν (ESC),

-

θ εμωάνιςθ πακογόνων οργανιςμϊν και θ ςυςχζτιςθ με κανατθωόρα επειςόδια,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δυνατότθτα μεταωοράσ αςκενειϊν ςε ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ
(PATH).

Volpe et al., 2010.
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Πε τθ χριςθ του δείκτθ GAPI μποροφν να προκφψουν δφο τιμζσ. Πία για τθ χϊρα ςυνολικά και
μια δεφτερθ ανά είδοσ εκτρεωόμενου ψαριοφ που καλλιεργείται ςτθν εν λόγω χϊρα.
Χφμωωνα με τα αποτελζςματα των αναλφςεων, θ υψθλότερθ τιμι (73) που ζλαβε ο δείκτθσ
είναι για τθ Ρ. Ηθλανδία και θ μικρότερθ (30) για τθν Ψαιβάν, με μζςο όρο μεταξφ των χωρϊν
59. Ωψθλζσ τιμζσ επίςθσ, ζλαβαν θ Π. Βρετανία (72), θ Ρορβθγία (72), θ Αίγυπτοσ (71) και ο
Ξαναδάσ (70). Από τισ Πεςογειακζσ χϊρεσ θ Γαλλία ωζρει τιμι 68, θ Λταλία 67, θ Ελλάδα, το
Λςραιλ και θ Λςπανία 60 και θ Ψουρκία 59. Θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 11θ κζςθ μαηί με τθν
Λςπανία και το Λςραιλ μεταξφ των 22 χωρϊν που αξιολογικθκαν. Θ ςυνολικι κατάταξθ των
χωρϊν που εξετάςτθκαν παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.1.
Πίνακασ 7.1. Ξατάταξθ των κυριότερων χωρϊν ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια, ςφμωωνα με το δείκτθ GAPI.
α/α

Ψϊρα

GAPI

1

Ρ. Ηθλανδία

73

2

Π. Βρετανία

72

3

Ρορβθγία

72

4

Αίγυπτοσ

71

5

Ξαναδάσ

70

6

Λςλανδία

69

7

Γαλλία

68

8

Λταλία

67

9

Λνδονθςία

66

10

έιλι

65

11

Ελλάδα

60

12

Λςπανία

60

13

Λςραιλ

60

14

Ψουρκία

59

15

άιλιππίνεσ

59

16

Ξορζα

57

17

Παλαιςία

50

18

Αυςτραλία

47

19

Λαπωνία

46

20

Ψαϊλάνδθ

41

21

Ξίνα

32

22

Ψαιβάν

30

Ψα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ Ελλάδασ είναι αυτά του ζτουσ
2007 και αωοροφν ςτθν καλλιζργεια τθσ τςιποφρασ και του λαβρακιοφ.
Χτον πίνακα 7.2. παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ για κάκε κριτιριο για τθν
Ελλάδα. Θ υψθλότερθ βακμολογία (100) παρατθρείται ςτο κριτιριο CAP και οι χαμθλότερεσ
ςτα κριτιρια BOD (28) και ESC (26). Ειδικότερα, θ τιμι του δείκτθ GAPI για τθν ελλθνικι
ιχκυοκαλλιζργεια διαμορωϊνεται από τθν υψθλι τιμι ςτο κριτιριο CAP, τθ ςχετικά χαμθλι
τιμι (κάτω του μζςου όρου τθσ Ευρϊπθσ: 81) ςτο κριτιριο ANTI, τθ χαμθλι τιμι ςτο κριτιριο
ESC, θ οποία οωείλεται ςτθ χαμθλι τιμι τθσ καλλιζργειασ τςιποφρασ, ςτθ χαμθλι τιμι ςτο
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κριτιριο BOD, ςτθν υψθλι τιμι ςτο κριτιριο INDE και ςτθ ςχετικά υψθλι τιμι ςτα κριτιρια
PATH και PARA.
Πίνακασ 7.2. Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ για κάκε κριτιριο του δείκτθ GAPI για τθν ιχκυοκαλλιζργεια
(τςιποφρα και λαβράκι) ςτθν Ελλάδα.
Κριτιριο
αξιολόγθςθσ
CAP

Σςιποφρα

Λαβράκι

Mζςθ τιμι

100

100

100

ECOE

67

61

64

INDE

79

75

77

FEED

60

50

55

ANTI

50

81

65,5

COP

49

58

53,5

BOD

28

28

28

PARA

57

81

69

ESC

5

47

26

PATH

56

75

65,5

Mζςθ τιμι

55,09

65,55

60,32

Πε βάςθ τα παραπάνω, επιςθμαίνονται τα εξισ:
-

θ υψθλι τιμι του κριτθρίου CAP τθσ ελλθνικισ ιχκυοκαλλιζργειασ των ειδϊν τςιποφρασ
και λαβρακιοφ, αντιςτοιχεί ςτθ μθδαμινι εξάρτθςι τθσ από τθ ςυλλογι ατόμων από το
ωυςικό περιβάλλον, γεγονόσ το οποίο οωείλεται ςτθν επάρκεια ιχκυογεννθτικϊν
ςτακμϊν, που υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ ιχκυδίων των μονάδων τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ.

-

Θ υψθλι τιμι του κριτθρίου INDE αντιςτοιχεί ςτθ ςχετικά χαμθλι κατανάλωςθ
βιομθχανικισ ενζργειασ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία, εξαιτίασ του τρόπου
καλλιζργειασ ςε κλωβοφσ ςτθ κάλαςςα.

-

Θ ςχετικά ικανοποιθτικι τιμι του κριτθρίου ECOE ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ κζςεισ
εγκατάςταςθσ των μονάδων τθσ ελλθνικισ ιχκυοκαλλιζργειασ (ςυνικωσ
απομακρυςμζνεσ και απομονωμζνεσ κζςεισ), γεγονόσ το οποίο επθρεάηει τθν ποιότθτα
των υδάτων εκτροωισ (ςχετικά «κακαρά» νερά με καλι κυκλοωορία των υδάτινων
μαηϊν).

-

Θ ςχετικά χαμθλι τιμι του κριτθρίου ANTI (κάτω του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου: 81),
κυρίωσ ςτθν καλλιζργεια τθσ τςιποφρασ, δθλϊνει τα περικϊρια βελτίωςθσ τόςο όςον
αωορά ςτθν ποςότθτα των αντιβιοτικϊν που χρθςιμοποιοφνται όςο και ςτα μζτρα
αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτο περιβάλλον.

-

Θ ςχετικά χαμθλι τιμι του κριτθρίου COP δθλϊνει τα περικϊρια βελτίωςθσ, όςον
αωορά ςτθ χριςθ antifouling ουςιϊν με κφριο ςυςτατικό το χαλκό.

-

Θ χαμθλι τιμι του κριτθρίου BOD αντιςτοιχεί ςτο ωορτίο των κρεπτικϊν ςτοιχείων που
είτε με τθ μορωι των απεκκριμάτων των ψαριϊν είτε με τα υπολείμματα τθσ τροωισ
που διαωεφγουν είναι αρκετά ςθμαντικά και χριηουν ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ.
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-

Σι ςχετικά ικανοποιθτικζσ τιμζσ των κριτθρίων PATH και PARA τθσ ελλθνικισ
ιχκυοκαλλιζργειασ, δθλϊνουν τα μειωμζνα ποςοςτά των μαηικϊν κανατθωόρων
επειςοδίων που οωείλονται ςε πακογόνουσ οργανιςμοφσ και τθ χαμθλι επίδραςι τουσ
ςτο ωυςικό περιβάλλον.

-

Θ χαμθλι τιμι του κριτθρίου ESC αντιςτοιχεί ςτα αρκετά ςυχνά επειςόδια διαωυγισ,
κυρίωσ ςτθν ιχκυοκαλλιζργεια τθσ τςιποφρασ.

Αξιολογϊντασ τα παραπάνω, προκφπτουν τα εξισ:
-

παρατθρείται αντίωαςθ όςον αωορά ςτθ βακμολογία των κριτθρίων ECOE και BOD, θ
οποία πικανότατα οωείλεται ςτθν υποεκτίμθςθ των ςτοιχείων αξιολόγθςθσ του
κριτθρίου BOD. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, κατά πάςα πικανότθτα, αποδίδεται ςτθν
πλθμμελι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων εκτροωισ των μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ. Οαμβάνοντασ υπόψθ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ Ελλινων
ερευνθτϊν, θ κατάςταςθ των υδάτων των μονάδων εκτροωισ είναι ςε καλφτερθ
κατάςταςθ από αυτι που παρουςιάηεται μζςω τθσ αξιολόγθςθσ του κριτθρίου BOD.

-

Θ ικανοποιθτικι βακμολογία των κριτθρίων PATH και PARA, κατά πάςα πικανότατα
οωείλεται ςτθν αυξθμζνθ χριςθ αντιβιοτικϊν, όπωσ προκφπτει από τθν τιμι του
κριτθρίου ANTI.

-

Θ ιχκυοκαλλιζργεια του λαβρακιοφ παρουςιάηει καλφτερθ απόδοςθ και χαμθλότερθ
επίδραςθ ςτο περιβάλλον ςε ςχζςθ με αυτιν τθσ τςιποφρασ, αποδεικνφοντασ ότι τα
είδθ εκτροωισ (ακόμα και αυτά με παρόμοιεσ απαιτιςεισ) ζχουν διαωορετικό
αποτζλεςμα.

-

Ωπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ τθσ ελλθνικισ ιχκυοκαλλιζργειασ των ειδϊν τςιποφρασ
και λαβρακιοφ, όςον αωορά ςτθν επίδραςι τθσ ςτο περιβάλλον.

-

Απαιτείται επικαιροποίθςθ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων ςχετικά με τθν ποιότθτα
των υδάτων ςτισ μονάδεσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

7.1.2. Τφποσ Υδατοκαλλιζργειασ και περιβαλλοντικι επίδραςθ
Θ επίδραςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο ευρφτερο περιβάλλον ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον τφπο και
τθ μζκοδο εκτροωισ που ακολουκείται, το είδοσ του οργανιςμοφ που καλλιεργείται και τα
χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ που ωιλοξενεί τθ δραςτθριότθτα. Για το λόγο αυτό, ο
κάκε τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται χωριςτά.

Εκτατικι Ωδατοκαλλιζργεια
ίσ εκτατικι Ωδατοκαλλιζργεια ορίηεται θ καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν, θ οποία
χαρακτθρίηεται από μικρό βακμό παρζμβαςθσ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία, χαμθλι
παραγωγικι ικανότθτα και εξάρτθςθ από τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σ εκτατικόσ τφποσ
εκτροωισ χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλϊν ειδϊν ταυτόχρονα (πολυκαλλιζργεια), τθ
χαμθλι πυκνότθτα εκτροωισ (5-25Kg/ςτρζμμα) και τθ μθ χοριγθςθ τροωισ. Εωαρμόηεται ςε
μεγάλεσ ι μικρζσ ωυςικζσ (λιμνοκάλαςςεσ) ι τεχνθτζσ υδατοςυλλογζσ, ςε υποβακμιςμζνα
υδάτινα οικοςυςτιματα ι ςε περιοχζσ που υπάρχει μεγάλθ χερςαία ζκταςθ και μικρι
διακζςιμθ παροχι νεροφ. Θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ περιορίηεται ςτθ διαχείριςθ τθσ ειςόδου
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και εξόδου των οργανιςμϊν προσ και από τθ λιμνοκάλαςςα, ςτθν ανανζωςθ του νεροφ και
ςτον εμπλουτιςμό γόνου. Θ ποςότθτα των υδρόβιων οργανιςμϊν που διαβιοφν είναι αυτι
όπου μπορεί να διατθριςει το ίδιο το ςφςτθμα.
Δθμοςιευμζνα επιςτθμονικά δεδομζνα αποδεικνφουν ότι θ εωαρμογι τθσ εκτατικισ
καλλιζργειασ ςτα ευαίςκθτα λιμνοκαλάςςια οικοςυςτιματα τθσ χϊρασ μασ, ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ των περιβαλλοντικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν ςε ςχζςθ με αντίςτοιχα
ςυςτιματα, ςτα οποία δεν αςκείται αλιευτικι δραςτθριότθτα. Ψο γεγονόσ αυτό, αποδίδεται
ςτισ ενζργειεσ τθσ αλιευτικισ διαχείριςθσ, οι οποίεσ ςυνδράμουν ςτθν εωαρμογι μζτρων
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτουσ τομείσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων και ςτθ διατιρθςθ του
τροωικοφ πλζγματοσ των εν λόγω οικοςυςτθμάτων. Ζτςι, οι εν λόγω παρεμβάςεισ βελτιϊνουν
τα ωυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά του νεροφ μζςω τθσ ςυνεχοφσ κίνθςισ του, αναςτζλλοντασ
τθ δθμιουργία ανοξικϊν ςυνκθκϊν, εκτονϊνοντασ υψθλζσ ποςότθτεσ νεροφ με ωερτά υλικά και
ποςότθτεσ λιπαςμάτων και ωυτοωαρμάκων από τισ γεωργικζσ εκτάςεισ, δθμιουργϊντασ ζτςι
καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των υδρόβιων οργανιςμϊν. Π’ αυτόν τον τρόπο εξαςωαλίηεται
θ βιωςιμότθτα των ςυγκεκριμζνων οικοςυςτθμάτων, ενιςχφεται ο χριςιμοσ ρόλοσ τουσ, τόςο
για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ όςο και για τθν ευαίςκθτθ βιοποικιλότθτά τουσ.

Θμι-Εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια
Σ θμι-εντατικόσ τφποσ Ωδατοκαλλιζργειασ λαμβάνει χϊρα ςτισ περιοχζσ όπου αναπτφςςεται
και ο εκτατικόσ με τθ διαωορά ότι γίνεται ςυμπλθρωματικά προςκικθ τροωισ και
εωαρμόηονται πιο ελεγχόμενα μζτρα ςτθ διαχείριςθ των πλθκυςμϊν εκτροωισ κατά τθν
παραγωγικι διαδικαςία. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, κακιςτά μεγαλφτερθ τθν ανκρϊπινθ
παρζμβαςθ κατά τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα, μετατρζποντασ το ςυγκεκριμζνο τφπο
καλλιζργειασ περιςςότερο παραγωγικό ζναντι του εκτατικοφ.
Θ εωαρμογι θμι-εντατικϊν μεκόδων εκτροωισ ςε λιμνοκαλάςςια οικοςυςτιματα ςυμβάλει
επίςθσ ςτθ βελτίωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των υδάτων τουσ.

Εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια
Θ εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια ςυνίςταται ςτθν καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςμϊν από το
ςτάδιο του αβγοφ, τθσ προνφμωθσ ι του γόνου μζχρι το εμπορεφςιμο μζγεκοσ. Χτθ διαδικαςία
αυτι, απαιτείται εξ ολοκλιρου θ ωροντίδα του ανκρϊπου όςον αωορά ςτθν τροωι, ςτισ
αςκζνειεσ, ςτθν ανανζωςθ του νεροφ και ςτον ζλεγχο τθσ ποιότθτάσ του. Σ εντατικόσ τφποσ
καλλιζργειασ εωαρμόηεται ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ, ςτθ ξθρά, ςε κλωβοφσ ι ςε άλλεσ
καταςκευζσ ςε κάλαςςεσ και εςωτερικά φδατα.
Σ εντατικόσ τφποσ εκτροωισ χαρακτθρίηεται από λίγα ι ζνα καλλιεργοφμενο είδοσ
(μονοκαλλιζργεια), υψθλι πυκνότθτα εκτροωισ (>15kg/m3), υποχρεωτικι χοριγθςθ τροωισ
(εκτόσ από τθν περίπτωςθ των οςτρακοκαλλιεργειϊν), πλιρθ και ελεγχόμενθ υποδομι
(λεκάνεσ ι κλωβοί εκτροωισ, δεξαμενζσ εκκολαπτθρίου, τμιματα υποςτιριξθσ τθσ παραγωγισ,
κ.α.).
Θ εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια διακρίνεται ς’ αυτιν που αςκείται ςε κλωβοφσ ςτο υδάτινο
περιβάλλον (ςυνικωσ ςτθ κάλαςςα) και ςε δεξαμενζσ ςτθ ξθρά με ανοιχτό κφκλωμα ροισ
νεροφ (είτε από τθ κάλαςςα είτε από εςωτερικά νερά, κυρίωσ ποταμοφσ). Χτον τελευταίο τφπο
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μπορεί να είναι τόςο ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί και ςτακμοί εκκόλαψθσ όςο και μονάδεσ
πάχυνςθσ.
Χφμωωνα με τα αποτελζςματα ςθμαντικοφ αρικμοφ ερευνθτικϊν προγραμμάτων Ελλινων
επιςτθμόνων, όςον αωορά ςτθν επίδραςθ του εντατικοφ τφπου Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο
περιβάλλον, που ζλαβαν χϊρα κυρίωσ ςε ιχκυοκλωβοφσ ςτθ κάλαςςα, προκφπτουν τα εξισ 18:
-

Ψα παραπροϊόντα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (απεκκρίματα ψαριϊν, διαωυγοφςα
τροωι) δεν μεταβάλουν ςθμαντικά τα ωυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά τθσ ςτιλθσ του
νεροφ, ενϊ θ παρατθροφμενθ περιοριςμζνθ χρονικά και χωρικά αφξθςθ ςτισ
ςυγκεντρϊςεισ των κρεπτικϊν ςτοιχείων (κυρίωσ αμμωνιακά και ωωςωορικά ιόντα)
δεν είναι μεγαλφτερθ από αυτιν που προκαλείται από άλλεσ πθγζσ και δεν επθρεάηει
ςθμαντικά τθ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροωφλλθσ α και του ςυνολικοφ διαλυμζνου
άνκρακα, που κα μποροφςαν να προκαλζςουν ευτροωιςμό.

-

Σι ςωματιδιακζσ εκπομπζσ των παραπροϊόντων ωαίνεται να ζχουν επίδραςθ ςτισ
ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ του ιηιματοσ κάτω από τουσ κλωβοφσ. Θ επίδραςθ αυτι
περιορίηεται ςε μερικζσ δεκάδεσ μζτρα γφρω από τουσ κλωβοφσ και χρονικά τουσ
κερμοφσ μινεσ, όπου τα εκτρεωόμενα ψάρια εμωανίηουν εντονότερο μεταβολιςμό.

-

Δεν παρουςιάηεται ςθμαντικι διαωοροποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ του ωυτοπλαγκτοφ ςε
περιοχζσ ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Χε πολλζσ περιπτϊςεισ παρατθρικθκε ςθμαντικι μείωςθ τθσ βενκικισ βιοποικιλότθτασ
ςτισ περιοχζσ κάτω από τουσ ιχκυοκλωβοφσ, με ελάχιςτθ επίδραςθ ςε απόςταςθ άνω
των 100 m από τουσ ιχκυοκλωβοφσ.

-

Υαρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ τόςο τθσ αωκονίασ όςο και τθσ βιομάηασ άγριων
πλθκυςμϊν ψαριϊν ςε περιοχζσ ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν.

Υαρόμοια αποτελζςματα προκφπτουν και από άλλεσ διεκνείσ επιςτθμονικζσ αναωορζσ, που
μελετοφν τισ επιπτϊςεισ των ιχκυοκαλλιεργειϊν γενικότερα ςτο υδάτινο περιβάλλον. Σι
κυριότερεσ από αυτζσ, εςτιάηουν ςτο γεγονόσ ότι οριςμζνεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ
δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον, αντιμετωπίηονται πλιρωσ με τθν εωαρμογι ορκϊν
διαχειριςτικϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από τθν εγκατάςταςθ
τθσ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, το γεγονόσ ότι θ τροωι των προσ καλλιζργεια οργανιςμϊν
καλφπτει ςχεδόν το 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ μιασ μονάδασ ιχκυοκαλλιζργειασ, τα τελευταία
χρόνια ζχουν γίνει ραγδαία άλματα ςτθν τεχνολογία παραςκευισ τθσ, κυρίωσ ςτο κζμα τθσ
ςφςταςθσ, που επθρεάηει τόςο το ρυκμό πρόςλθψθσ από τα ψάρια όςο και το ρυκμό
απϊλειασ/κακίηθςθσ ςτον πυκμζνα. Ψα μίγματα τροωϊν που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ζχουν
ςαν αποτζλεςμα, αυτά να διατθροφνται για περιςςότερο χρόνο ςτο νερό (με αποτζλεςμα να
υπάρχει μεγαλφτερθ πικανότθτα πρόςλθψθσ από τα ψάρια) και να κακιηάνουν δυςκολότερα
και αργότερα. Επιπλζον, ζχουν αναπτυχκεί ςφγχρονα-αυτόματα ςυςτιματα ςίτιςθσ των
ψαριϊν που ελαχιςτοποιοφν ακόμθ περιςςότερο τθν απϊλεια τροωισ. Εκτιμάται ότι το
ποςοςτό απϊλειασ τθσ τροωισ ζχει μειωκεί από το 20% που ιταν πριν 10 χρόνια ςε κάτω του
5% ςιμερα.

18

Τα εν λόγω ςτοιχεία αναφζρονται τόςο ςτο ΕΡΑΛ 2007-2013 του ΥΡΑΑΤ όςο και ςτθ Μελζτθ Ειδικοφ
Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ.
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Ψα τελευταία χρόνια, εκτόσ από τθν επίδραςθ τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον, άρχιςε
να μελετάται και θ επίδραςθ τθσ εντατικισ οςτρακοκαλλιζργειασ. Θ οςτρακοκαλλιζργεια
ςτθρίηεται ςτθ διθκθτικι ικανότθτα των δίκυρων μαλακίων και κατά ςυνζπεια για τθν αφξθςι
τουσ δεν χρθςιμοποιείται τεχνθτι τροωι, όπωσ ςυμβαίνει ςε άλλουσ τφπουσ
Ωδατοκαλλιζργειασ (π.χ. ιχκυοκαλλιζργεια). Ψα οςτρακοειδι, διθκϊντασ ποςότθτεσ νεροφ,
εκτελοφν ταυτόχρονα δφο ενζργειεσ:
1) τθ Κρζψθ: κατακρατοφν ωσ τροωι ωυτοπλαγκτό (εν μζρει ηωοπλαγκτό) και διάωορα
ςωματίδια οργανικισ προζλευςθσ, και
2) τθν αναπνοι.
Ψα απεκκρίματα των οςτρακοειδϊν διακρίνονται:


ςτα περιττϊματα, τα οποία αποτελοφν ςωματιδιακισ ωφςθσ απεκκρίματα,



ςτα ψευδοπεριττϊματα, τα οποία αποτελοφν είτε τμιματα οργανιςμϊν είτε αυτοτελισ
οργανιςμοί, που δεν μποροφν (π.χ. λόγω μεγζκουσ, τοξικότθτασ, κ.α.) ι δεν
προλαβαίνουν (π.χ. λόγω υψθλισ αωκονίασ) να καταναλωκοφν,



ςε διαλυτισ ωφςθσ ουςίεσ (π.χ. αμμωνία), ωσ αποτζλεςμα του μεταβολιςμοφ τουσ.

Σι διαλυτζσ αλλά και οι ςωματιδιακισ ωφςθσ ουςίεσ βιοαποικοδομοφνται, παρζχοντασ
ανόργανα κρεπτικά ςυςτατικά (π.χ. ανόργανο άηωτο και ωϊςωορο) που αξιοποιείται από το
ωυτοπλαγκτό, το οποίο με τθ ςειρά του καταναλϊνεται από τα οςτρακοειδι. Χυνεπϊσ,
παρατθρείται μια αμωίδρομθ ςχζςθ μεταξφ τθσ οςτρακοκαλλιζργειασ και του οικοςυςτιματοσ,
ςτθν οποία ο κρίςιμοσ παράγοντασ είναι θ πυκνότθτα και ο αρικμόσ των μονάδων.
Θ ταχφτθτα ςυςςϊρευςθσ ςωματιδιακοφ υλικοφ κάτω από τθν οςτρακοκαλλιζργεια δεν είναι
ςτακερι και επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ. Χυνικωσ, κυμαίνεται από 10mm ωσ 30mm
ανά ζτοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταςθ των καλάςςιων ρευμάτων, τον προςανατολιςμό τθσ
μονάδασ, τθ γεωμορωολογία τθσ καλάςςιασ περιοχισ, τθν αωκονία του ωυτοπλαγκτοφ και τθ
διαχείριςθ που αςκείται από τουσ παραγωγοφσ.
Ζνασ άλλοσ τφποσ εντατικισ Ωδατοκαλλιζργειασ είναι αυτόσ που αςκείται ςε εςωτερικά
επιωανειακά φδατα (ιχκυοκαλλιζργεια πζςτροωασ, ςολομοφ, κ.α.) και περιλαμβάνει ςυνικωσ
ορκογϊνιεσ δεξαμενζσ από ςκυρόδεμα, διαωόρων μεγεκϊν και βακϊν, ϊςτε να καλφπτονται
τα διάωορα ςτάδια ανάπτυξθσ των ιχκφων. Σι ςυγκεκριμζνεσ δεξαμενζσ τροωοδοτοφνται μζςω
ενόσ αυλακιοφ το οποίο ςυλλζγει το νερό του ποταμοφ ςτα ανάντι και το επιςτρζωει ςτο
ποτάμι ςτα κατάντι, αωοφ πρϊτα διζλκει από όλεσ τισ δεξαμενζσ (ςφςτθμα ςυνεχοφσ ροισ). Θ
επίδραςθ του ςυγκεκριμζνου τφπου Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον είναι μθδαμινι ςτθν
περίπτωςθ μεμονωμζνθσ μονάδασ και ςε μεγάλθ παροχι νεροφ. Χτθν περίπτωςθ ςυνάκροιςθσ
αρκετϊν μονάδων διαδοχικά θ μία πίςω από τθν άλλθ κα πρζπει να λθωκοφν διαχειριςτικά
μζτρα, τα οποία κα ςτοχεφουν:
-

ςτθ μείωςθ των ςωματιδιακισ ωφςεωσ απεκκριμάτων, με τθ εγκατάςταςθ δεξαμενϊν
κακίηθςθσ, πριν τθν επιςτροωι ποςοτιτων νεροφ ςτο ωυςικό αποδζκτθ,

-

ςτθ μείωςθ των ποςοτιτων αηϊτου και ωωςωόρου που εξζρχονται από τθ μονάδα ςτο
ωυςικό αποδζκτθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (π.χ. «πράςινα» ωίλτρα),

-

ςτθν όςο το δυνατό επαναχρθςιμοποίθςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ του νεροφ που
ειςζρχεται ςτθ μονάδα από τθν πθγι, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία των
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βιολογικϊν και μθχανικϊν ωίλτρων ι ακόμα και των «πράςινων» ωίλτρων,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των νερϊν τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ, όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν από:
o

τα διαχειριςτικά ςχζδια τθσ λεκάνθσ απορροισ,

o

τισ μετριςεισ τθσ ποιότθτασ του νεροφ του ωυςικοφ αποδζκτθ,

o

τισ απαιτιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου.

Ωπερ-Εντατικι Ωδατοκαλλιζργεια
Εξζλιξθ του εντατικοφ τφπου Ωδατοκαλλιζργειασ αποτελεί ο υπερ-εντατικόσ τφποσ, ο οποίοσ
προζκυψε από τισ ςυνεχόμενεσ ανάγκεσ για αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των μονάδων. Ψα
βαςικά χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου τφπου καλλιζργειασ είναι:
I.

θ επιτάχυνςθ του κφκλου αναπαραγωγισ κυρίωσ μζςω ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ
και

II.

θ εκτροωι μεγάλθσ πυκνότθτασ ατόμων ανά μονάδα όγκου νεροφ.

Υρόκειται ςυνικωσ για υδατοκαλλιζργειεσ με κλειςτά κυκλϊματα νεροφ, με εγκαταςτάςεισ
προθγμζνθσ τεχνολογίασ, ςφγχρονεσ μεκόδουσ καλλιζργειασ, αυτόματο ζλεγχο τθσ ποιότθτασ
και ποςότθτασ του νεροφ, κατάλλθλθ κερμοκραςία (ανάλογα με το καλλιεργοφμενο είδοσ),
ςυνεχι ανανζωςθ του νεροφ, τυποποίθςθ του προϊόντοσ, διερεφνθςθ αγοράσ για τθ διάκεςθ
τθσ παραγωγισ και τθν προμικεια υψθλισ ποιότθτασ τροωισ.
Ψα κυριότερα πλεονεκτιματα των κλειςτϊν κυκλωμάτων νεροφ είναι:
1) θ μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ νεροφ
Ψα τελευταία χρόνια, παρατθρείται μια ςθμαντικι ποςοτικι αλλά και ποιοτικι
υποβάκμιςθ των υδατικϊν πόρων, εξαιτίασ των ζντονων πιζςεων που δζχονται από
τισ ανταγωνιςτικζσ τουσ χριςεισ. Ψα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ χρθςιμοποιοφν πολφ
μικρότερθ ποςότθτα νεροφ ςε ςχζςθ με τα ανοιχτά ςυςτιματα, ςυνεπϊσ είναι πιο
ωιλικά προσ το περιβάλλον και ςυμβάλλουν ςτθν αειωορικι διαχείριςθ ενόσ πόρου
ςε ζλλειψθ, όπωσ είναι το νερό. Ιδθ από πολλοφσ κεωρείται ότι τα κλειςτά
κυκλϊματα νεροφ αποτελοφν το μζλλον τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ.
2) Σ πλιρθσ ζλεγχοσ των ςυνκθκϊν εκτροωισ
Ψα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ παρζχουν πλιρθ ζλεγχο των ςυνκθκϊν εκτροωισ
κακϊσ μποροφν να προςομοιϊςουν (υπό προχποκζςεισ) οποιοδιποτε ωυςικό
περιβάλλον. Πε τα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ δφναται θ δυνατότθτα εκτροωισ
οργανιςμϊν με υψθλό εμπορικό ενδιαωζρον ακόμθ και αν δεν αποτελοφν ενδθμικά
είδθ τθσ περιοχισ καλλιζργειασ. Υαράλλθλα, ελζγχονται πλιρωσ τα απεκκρίματα των
οργανιςμϊν εκτροωισ και μποροφν με ποικίλουσ τρόποσ να επεξεργαςτοφν, χωρίσ να
ζρχονται ςε επαωι με οποιοδιποτε ωυςικό αποδζκτθ.
3) Θ ανεξαρτθςία από τθν πθγι και τθν ποιότθτα του νεροφ αυτισ
Ψα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ εξαιτίασ του ότι είναι ανεξάρτθτα από τθν απόςταςθ
τθσ πθγισ και τθσ ποιότθτασ του νεροφ που χρθςιμοποιοφν, μποροφν να
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εγκαταςτακοφν οπουδιποτε, παρζχοντασ ανεξαρτθςία επιλογισ τθσ κζςθσ
εγκατάςταςθσ.
4) Θ μείωςθ τθσ επιωάνειασ κάλυψθσ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ
Ψα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ μποροφν να επιτφχουν υψθλοφ βακμοφ κακαριςμό και
επεξεργαςία τθσ ποςότθτασ του νεροφ που κυκλοωορεί. Ψο γεγονόσ αυτό, ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθ ξθρά με υψθλά ποςοςτά
πυκνότθτασ εκτροωισ (αρικμόσ ατόμων ι βιομάηα ανά μονάδα επιωάνειασ ι όγκου)
ςε ςχετικά μικρι επιωάνεια κάλυψθσ.
5) Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (κυρίωσ για τθ κζρμανςθ)
Ψα κλειςτά κυκλϊματα νεροφ για τθν παραγωγι ενόσ κιλοφ εκτρεωόμενου
οργανιςμοφ καταναλϊνουν πολφ μικρότερθ ποςότθτα νεροφ ςε ςχζςθ με τα
ανοιχτοφ τφπου ςυςτιματα. Χυνεπϊσ, χρειάηονται μικρότερα ποςοςτά ενζργειασ για
τθ κζρμανςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ νεροφ ςε ςχζςθ με τα ανοιχτά
ςυςτιματα.

Πε βάςθ τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ:
-

το βακμό,

-

τθ ςθμαςία (ςπουδαιότθτα),

-

τθ διάρκεια και

-

τθν κατανομι

τθσ επίδραςθσ, προκφπτει ο πίνακασ 7.3, ςτον οποίο ςυγκρίνεται θ επίδραςθ ςτο περιβάλλον
ανά τφπο και μζκοδο Ωδατοκαλλιζργειασ.
Πίνακασ 7.3. Ψφποσ και βακμόσ επίδραςθσ ςτο περιβάλλον ανά Ωδατοκαλλιζργεια.

Εκτατικι
Ωδατοκαλλιζργεια

Ωδατοκαλλιζργεια ςε
δεξαμενζσ ςτθ ξθρά

Σςτρακοκαλλιζργεια
ςτον πυκμζνα

Σςτρακοκαλλιζργεια
– long line

Σφποσ επίδραςθσ ςτο περιβάλλον

Λχκυοκαλλιζργεια ςε
κλωβοφσ

Σφποσ Τδατοκαλλιζργειασ

Ξακίηθςθ ςωματιδιακοφ υλικοφ
Πεταβολζσ ςτθ βιο-γεωχθμεία
Πεταβολζσ ςτισ παράκτιεσ διεργαςίεσ
Επίδραςθ των εγκαταςτάςεων
Σπτικι «ρφπανςθ»
Υρόκλθςθ κορφβου - Διατάραξθ
Ζλεγχοσ κθρευτϊν
έριςθ χθμικϊν ουςιϊν
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Πεταωορά πακογόνων
Διαςταφρωςθ με άγριουσ/ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ
Ειςαγωγι ξενικϊν ειδϊν
Βακμόσ επίδραςθσ

Υψθλόσ

Μζτριοσ

Χαμθλόσ

Μθ ανιχνεφςιμοσ

Απροςδιόριςτοσ

Ανάλογα με το βακμό τθσ επίδραςθσ ςτο περιβάλλον τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ μποροφν να
διακρικοφν 3 ηϊνεσ (περιοχζσ) επίδραςθσ:
Ηϊνθ Α: Αντιςτοιχεί ςτθν περιοχι τθσ μονάδασ Ωδατοκαλλιζργειασ και λίγα μζτρα γφρω από
αυτι, ςτθν οποία οι διαλυτζσ ουςίεσ που προζρχονται από τθν παραγωγικι διαδικαςία
παραμζνουν για λίγεσ ϊρεσ και θ πλειοψθωία του ςωματιδιακοφ υλικοφ κακιηάνει ςτον
πυκμζνα τθσ.
Ηϊνθ Β: Αντιςτοιχεί ςε περιοχι μερικϊν χιλιομζτρων από τθ μονάδα Ωδατοκαλλιζργειασ, ςτθν
οποία τα διαλυμζνα κρεπτικά ςυςτατικά από τθ μονάδα παραμζνουν για λίγεσ θμζρεσ και
μποροφν να επθρεάςουν ςε μεςο-βραχυπρόκεςμθ κλίμακα τισ μζςεσ αωκονίεσ τθσ
πρωτογενοφσ παραγωγισ.
Ηϊνθ Γ: Αντιςτοιχεί ςε περιοχι πολλϊν χιλιομζτρων από τθ μονάδα Ωδατοκαλλιζργειασ, ςτθν
οποία λαμβάνουν χϊρα μια ςειρά από διεργαςίεσ που ζχουν ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά του
οικοςυςτιματοσ και ο βακμόσ επίδραςθσ ς’ αυτό επθρεάηεται από τθ ςυςςωρευτικι δράςθ τθσ
δραςτθριότθτασ.
Χτθν εικόνα 7.1 παρουςιάηεται ζνα πρότυπο αλλθλεπίδραςθσ των διεργαςιϊν των εν λόγω
ηωνϊν, οι οποίεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό και τθν εωαρμογι
διαχειριςτικϊν ςχεδίων.

Εικόνα 7.1. Υρότυπο αλλθλεπίδραςθσ των διεργαςιϊν μεταξφ των ηωνϊν (Ρθγι: Huntington et al., 2006)
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7.1.3. Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ άλλων χριςεων ςτθν Υδατοκαλλιζργεια
Τλοι οι τφποι και οι μζκοδοι εκτροωισ υδρόβιων οργανιςμϊν (με εξαίρεςθ τα κλειςτά
κυκλϊματα νεροφ) επθρεάηονται από το ωυςικό υδάτινο περιβάλλον. Χυνεπϊσ, θ
Ωδατοκαλλιζργεια είναι μία δραςτθριότθτα, θ οποία χαρακτθρίηεται ωσ αρκετά ευάλωτθ τόςο
όςον αωορά ςε ωυςικά περιβαλλοντικά ωαινόμενα (π.χ. ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, παρουςία
επιβλαβϊν οργανιςμϊν) όςο και ςε περιςτατικά ρφπανςθσ ι μόλυνςθσ που προκαλοφνται από
ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ςτο ευρφτερο χερςαίο ι υδάτινο περιβάλλον.
Θ Ωδατοκαλλιζργεια που αναπτφςςεται ςτθν παράκτια ηϊνθ κακίςταται ευάλωτθ από
«ωορτία» ουςιϊν τα οποία καταλιγουν ς’ αυτιν, από τθν παρακείμενθ χερςαία ηϊνθ. Σι
ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ, ανάλογα με τισ χριςεισ που αναπτφςςονται ςτθ χερςαία ηϊνθ, μπορεί
να είναι από ενϊςεισ αηϊτου και ωωςωόρου, εξαιτίασ γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ωσ και
ρυπαντζσ (π.χ. βαρζα μζταλλα, ωυτοωάρμακα) από παρακείμενεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ
και γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, άλλεσ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ςτο υδάτινο
περιβάλλον (π.χ. ναυςιπλοία) είναι δυνατόν να προκαλζςουν ζκτακτα περιςτατικά καλάςςιασ
ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι19, τα οποία δφναται να καταςτοφν καταςτροωικά για τισ
υδατοκαλλιζργειεσ και το ευρφτερο υδάτινο περιβάλλον. Για παράδειγμα το ατφχθμα του
πλοίου Prestige το 2002 ςτισ ΒΑ ακτζσ τθσ Λςπανίασ προκάλεςε ζντονο προβλθματιςμό για τθν
αποτελεςματικότθτα αντιμετϊπιςθσ τζτοιων ωαινομζνων, αρκεί να ςκεωτεί κανείσ ότι το
ατφχθμα ςυνζβει μερικά μόλισ χιλιόμετρα από τθ ςθμαντικότερθ περιοχι οςτρακοκαλλιζργειασ
τθσ Λςπανίασ.
Ψα παραπάνω υπογραμμίηουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθ
διαχείριςθ και προςταςία των υδάτινων οικοςυςτιματων ζναντι του ςθμειακοφ ι περιοδικοφ
χαρακτιρα εκτίμθςθσ και αντιμετϊπιςθσ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων.
Οαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνζργεια και το ςυμβιβαςμό άλλων οριηόντιων χριςεων με τθν
υδατοκαλλιζργεια, θ εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. κα ςυμβάλει ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
και προςταςία των υδάτινων οικοςυςτιματων.

7.2. ΕΚΣΙΜΘΘ ΣΪΝ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΧΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ Ε.Π.Ψ..Α.Α.Τ.
Θ ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ για τθν ελλθνικι Ωδατοκαλλιζργεια ζχει
ςυςςωρεφςει τα τελευταία χρόνια μια ςειρά από προβλιματα, τα οποία ζχουν άμεςθ ςχζςθ με
τισ επιπτϊςεισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο ευρφτερο ωυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Χε
ςυνδυαςμό με τθν ανακολουκία του κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο ςυνικωσ υςτεροφςε και
ακολουκοφςε τισ εξελίξεισ του κλάδου, ενϊ κ’ ζπρεπε να τισ κατευκφνει, χαράηοντασ πολιτικζσ,
ζχουν «εκκζςει» τθν Ωδατοκαλλιζργεια (κακιςτϊντασ τθν ευάλωτθ) ςε περιβαλλοντικά
ηθτιματα, άλλοτε βάςιμα και άλλοτε αβάςιμα, δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ ςτουσ πολίτεσ και
ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία για μια δραςτθριότθτα που ρυπαίνει ανεξζλεγκτα. Αντίκετα,

19

Στα πλαίςια του ΕΡΑΛ 2000-2006 ζχουν χρθματοδοτθκεί τα ζργα 1) «Ενζργειεσ προςταςίασ των
οςτρακοκαλλιεργειϊν του Κερμαϊκοφ κόλπου από ζκτακτεσ περιπτϊςεισ καλάςςιασ ρφπανςθσ» με
φορζα υλοποίθςθσ τθ Ν.Α. Κεςςαλονίκθσ και επιςτθμονικό φορζα το Ρολυτεχνείο Κριτθσ και 2)
«Ρρωτοβουλίεσ για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ των Υδατοκαλλιεργειϊν και των αλιευτικϊν πόρων του
Ν. Καβάλασ από ζκτακτα περιςτατικά καλάςςιασ ρφπανςθσ» με φορζα υλοποίθςθσ τθ Ν.Α. Καβάλασ και
επιςτθμονικό φορζα το Ρολυτεχνείο Κριτθσ.
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είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα ότι θ Ωδατοκαλλιζργεια, υπό
προχποκζςεισ, μπορεί να αποτελζςει μια ωιλικι προσ το περιβάλλον δραςτθριότθτα.
Ψα κυριότερα περιβαλλοντικά ηθτιματα τθσ ελλθνικισ Ωδατοκαλλιζργειασ είναι:


Θ ζλλειψθ προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων εκτροωισ, τα
οποία με τθ ςειρά τουσ ςυμβάλλουν ςτισ ελλιπισ χρονοςειρζσ δεδομζνων ςχετικά με
τθν επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε βάκοσ χρόνου και όχι ςτθ διάρκεια ενόσ ι λίγων
ετϊν ςτα πλαίςια ερευνθτικϊν προγραμμάτων.



Θ ζλλειψθ κακοριςμζνων κοινϊν παραμζτρων αξιολόγθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον ανά τφπο, μζκοδο και είδοσ Ωδατοκαλλιζργειασ, τα
οποία οδθγοφν ςτθν αδυναμία εωαρμογισ ολοκλθρωμζνων διαχειριςτικϊν ςχεδίων.



Θ αδυναμία προςδιοριςμοφ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ πολλϊν παράκτιων περιοχϊν
ςτισ οποίεσ αςκείται θ Ωδατοκαλλιζργεια.



Ψα επειςόδια διαωυγισ εκτρεωόμενων ειδϊν ςτο ωυςικό περιβάλλον, ςυνικωσ μετά
από ακραία καιρικά ωαινόμενα, τα οποία κζτουν ηθτιματα αναπαραγωγισ με
άγριουσ/ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ.



Θ παρουςία τοξικϊν ειδϊν μικροωυκϊν, θ οποία ςυντελεί ςτθ λιψθ απαγορευτικϊν
μζτρων ςτθ διακίνθςθ προϊόντων οςτρακοκαλλιζργειασ για μεγάλα χρονικά
διαςτιματα (μζχρι και 6 μινεσ).



Ψα περιςτατικά ρφπανςθσ ςτθν παράκτια ηϊνθ προερχόμενα από ποικίλεσ
ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ από τισ παρακείμενεσ χερςαίεσ εκτάςεισ.

7.2.1. Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν εφαρμογι του ςχεδίου
Σι ςτόχοι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ είναι θ εωαρμογι ενόσ ενιαίου
μθχανιςμοφ χωροκζτθςθσ των μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ ςε εκνικό επίπεδο και θ
προςαρμογι αυτοφ, μζςω τθσ εωαρμογισ κριτθρίων ανάπτυξθσ, ανά τφπο και μζκοδο
εκτροωισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αειωορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, τα νζα
επιςτθμονικά δεδομζνα και τισ ανάγκεσ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου.
Υαρακάτω περιγράωεται θ επίδραςθ του ςχεδίου χωροταξικισ
Ωδατοκαλλιεργειϊν ςε επιμζρουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ.

οργάνωςθσ

των

Βιοποικιλότθτα (πανίδα - χλωρίδα)
Θ Ωδατοκαλλιζργεια, υπό προχποκζςεισ, μπορεί να αποτελζςει μια ωιλικι προσ το περιβάλλον
δραςτθριότθτα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι, ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ (μεταβατικά
φδατα του δικτφου NATURA) επιτρζπεται θ ανάπτυξθ οριςμζνων τφπων και μορωϊν τθσ,
εξαιτίασ τθσ ςυμβατότθτάσ τθσ με το περιβάλλον και του παραδοςιακοφ τρόπου ανάπτυξισ τθσ
ςε οριςμζνεσ περιοχζσ (π.χ. εκτατικι καλλιζργεια ςε λιμνοκάλαςςεσ, οςτρακοκαλλιζργεια,
κ.α.).
Πε τθν εωαρμογι του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθ ςυγκζντρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, θ οποία λαμβάνει υπόψθ ςυγκεκριμζνα περιβαλλοντικά κριτιρια,
ελαχιςτοποιοφνται οι όποιεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθ βιοποικιλότθτα, ςε ςχζςθ με τθν
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εγκατάςταςθ και ανάπτυξθ διάςπαρτων μονάδων (καλάςςιων και χερςαίων). Δθμιουργοφνται
οι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ ανά περιοχι (ο
οποίοσ κα ενςωματωκεί ςτο κεςμικό πλαίςιο εωαρμογισ του), με τθ βοικεια του οποίου κα
ελζγχεται και κα παρακολουκείται θ επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον και ςτουσ
οργανιςμοφσ του. Ζτςι, κα μποροφν να εωαρμόηονται πιο αποτελεςματικά μζτρα τα οποία κα
ςτοχεφουν ςτθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ περιοχισ, κακϊσ αυτά κα καλφπτουν ζναν
ενιαίο χϊρο (καλάςςιο ι χερςαίο) και όχι ζνα μεμονωμζνο χϊρο με αποςπαςματικά μζτρα,
όπωσ ςιμερα.
έαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ διαχείριςθ και εωαρμογι τθσ εκτατικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτα ευαίςκθτα οικοςυςτιματα των λιμνοκαλαςςϊν, ςτα οποία θ εωαρμογι
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων διαχείριςθσ ςε ευρφτερεσ περιοχζσ με πλθκϊρα παρόμοιων
οικοςυςτθμάτων (π.χ. λιμνοκάλαςςεσ Ξαβάλασ – άνκθσ, κ.α.), κα ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ των
διεργαςιϊν των οικοςυςτθμάτων, προςτατεφοντασ μ’ αυτόν τον τρόπο τα τροωικά τουσ
πλζγματα, τον αρικμό και τθ ςφνκεςθ των ειδϊν. Ψα ςυγκεκριμζνα μετρά κα βελτιωκοφν,
ενςωματϊνοντασ τα αποτελζςματα των ςχεδίων διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ, που είναι
ςε εξζλιξθ.
Είναι γνωςτό ότι ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ όπου αςκείται θ Ωδατοκαλλιζργεια, παρατθρείται
ςυγκζντρωςθ άλλων υδρόβιων οργανιςμϊν, κυρίωσ για λόγουσ κρζψθσ, αξιοποιϊντασ τα
υπολείμματα τθσ τροωισ προσ τα εκτρεωόμενα είδθ. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ κα ενιςχυκεί με
τθν εωαρμογι του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απαγόρευςθ τθσ αλιείασ
πζριξ των μονάδων, λαμβάνοντασ υπόψθ πλζον ότι θ ςυνολικι ζκταςθ των μονάδων κα είναι
μεγαλφτερθ, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα καλάςςιο χϊρο, όπου οι αυτόχκονοι πλθκυςμοί κα
προςτατεφονται από τθν αλιεία, με κετικά προσ αυτοφσ αποτελζςματα.
Επίςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηουν τα καλάςςια
αγγειόςπερμα ςτθν υποκαλάςςια ηωι των παράκτιων περιοχϊν και το βακμό ευαιςκθςίασ
τουσ ςτθ μείωςθ τθσ διαωάνειασ του νεροφ ςε περιοχζσ ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν,
εξαιτίασ τθσ κακίηθςθσ ςωματιδιακοφ υλικοφ από τθν παραγωγικι διαδικαςία (προςκικθ
τροωισ, απζκκριςθ ειδϊν εκτροωισ), ςτο παρόν χωροταξικό ςχζδιο ζχει αποκλειςτεί θ
εγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ ςε περιοχζσ με λειμϊνεσ του είδουσ Posidonia
oceanica. Επιπλζον, μονάδεσ οι οποίεσ εντοπίηονται πολφ κοντά ςε λειμϊνεσ κα υπάρξει ςχζδιο
μετεγκατάςταςθσ ςε οργανωμζνεσ περιοχζσ.
Σ κακοριςμόσ των περιοχϊν που κα δεχκοφν μονάδεσ Ωδατοκαλλιζργειασ γίνεται με τθν
εωαρμογι κριτθρίων τθσ εγκυκλίου ΩΥΕέίΔΕ 121570/1886/2009, θ οποία ςτθρίηεται ςε
επιςτθμονικά δεδομζνα. Θ εωαρμογι των εν λόγω κριτθρίων ςε ςυνδυαςμό με τα
προγράμματα παρακολοφκθςθσ των υδάτων εκτροωισ, μετά το πζρασ 3-5 ετϊν κα παρζχουν
ςτοιχεία τα οποία κα ςυμβάλουν ςτθν επαναξιολόγθςθ του χωροταξικοφ ςχεδίου των
Ωδατοκαλλιεργειϊν, προκειμζνου να ενςωματωκοφν βελτιϊςεισ και νζα επιςτθμονικά
δεδομζνα και να διορκωκοφν μθ αποτελεςματικά μζτρα, όςον αωορά ςτθν επίδραςθ τθσ
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον και ειδικότερα ςτθ βιοποικιλότθτα.
Αξίηει να επιςθμανκεί επίςθσ, ότι ςε πολλζσ χϊρεσ αξιοποιείται ιδθ θ εμπειρία και θ
τεχνολογία τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ προκειμζνου να εμπλουτίηονται υδάτινεσ εκτάςεισ (εωάπαξ
ι περιοδικά με τθν εωαρμογι προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ) με ενδθμικά ι αυτόχκονα
είδθ κρίςιμθσ βιολογικισ ςθμαςίασ (για το περιβάλλον ι για τον άνκρωπο), ενιςχφοντασ ζτςι τθ
βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ.
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Υλθκυςμόσ
Θ υωιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα διαμορωϊκθκε κατά ζνα μεγάλο
μζροσ από τισ ςυγκροφςεισ χριςεων που δζχκθκε ο κλάδοσ απ’ άλλεσ ανταγωνιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ, οι κυριότερεσ των οποίων είναι ο τουριςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
εξοχικισ – παρακεριςτικισ κατοικίασ) και θ γεωργία. Ψο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, οδιγθςε ςτθν
πλειοψθωία των περιπτϊςεων τθν εγκατάςταςθ μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ ςε
απομονωμζνεσ περιοχζσ του θπειρωτικοφ και νθςιωτικοφ χϊρου ι τθ μθ εωαρμογι
διαχειριςτικϊν ςχεδίων ςε ευαίςκθτα οικοςυςτιματα λιμνοκαλαςςϊν κατάλλθλα για εκτατικι
Ωδατοκαλλιζργεια.
Χτθν περίπτωςθ εγκατάςταςθσ μονάδων ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, θ Ωδατοκαλλιζργεια
διαδραματίηει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν τοπικι κοινωνία, όςον αωορά ςτθ ςυγκράτθςθ
και απαςχόλθςθ του πλθκυςμοφ, αρκεί να ςκεωτεί κανείσ ότι για τθ λειτουργία μονάδασ
ιχκυοκαλλιζργειασ δυναμικότθτασ 300 τον. ετθςίωσ, απαιτείται πλιρθσ απαςχόλθςθ 10
ατόμων και ιχκυογεννθτικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 2.000.000 ιχκυδίων ετθςίωσ, απαιτοφνται 25
άτομα20. Υαράλλθλα, οι πλειοψθωία των μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ εςωτερικϊν υδάτων τθσ
χϊρασ μασ αποτελοφν οικογενειακζσ επιχειριςεισ (που ςυνικωσ μεταωζρονται από τον πατζρα
ςτο γιο), ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτισ εν λόγω περιοχζσ. Χτθν
περιοχι του Κερμαϊκοφ κόλπου, όπου αςκείται θ πλειοψθωία τθσ οςτρακοκαλλιεργθτικισ
δραςτθριότθτασ τθσ Ελλάδασ και ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ τθσ έαλάςτρασ και των Ξυμίνων,
πολλοί από τουσ παραγωγοφσ αποτζλεςαν (ι/και αποτελοφν) ςυμπλθρωματικά αλιείσ ι
αγρότεσ, ενιςχφοντασ το οικογενειακό τουσ ειςόδθμα.
Από τα παραπάνω γίνεται ςαωζσ, ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα,
ιδιαίτερα ςτισ τοπικζσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Πε τθν εωαρμογι του χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ και τθν αξιοποίθςθ τθσ υωιςτάμενθσ εμπειρίασ, όςον αωορά ςτθν καταλλθλότθτα
των περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, κα αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα τα οποία
ταλανίηουν τθν ανάπτυξθ του κλάδου και ζτςι κα ςτακεροποιθκεί και πικανότατα κα ενιςχυκεί
θ κετικι επίδραςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ. Υαράλλθλα, θ
ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ των λιμνοκαλαςςϊν, που ειςάγει ο εν
λόγω χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ και προβολι των
ςυγκεκριμζνων οικοςυςτθμάτων και τθ μετατροπι τουσ από περιοχζσ εγκατάλειψθσ ςε εν
δυνάμει ελκυςτικοφσ προοριςμοφσ ανάπτυξθσ οικοτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων με πολλαπλά
οωζλθ προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ.

Ανκρϊπινθ υγεία
Ψο Ξοινοτικό και Εκνικό κεςμικό πλαίςιο, ςχετικϊσ με τθν υγιεινι και αςωάλεια των προϊόντων
Ωδατοκαλλιζργειασ ςτθν παραγωγι, εμπορία και διακίνθςθ, απαρτίηεται από ζνα πλζγμα
κεςμικϊν διατάξεων. Χτόχοσ είναι θ διαςωάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, είτε αυτι αωορά άμεςα
ςτθν κατανάλωςθ ςτθ έϊρα μασ, είτε αωορά ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων μασ ςτθν
ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά.
Ξεντρικό ηιτθμα ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο αναδεικνφεται θ ςθμαντικι ευκφνθ ςτθν ποιότθτα
και ςτθν υγιεινι των παραγόμενων προϊόντων από τθν πλευρά τθσ μονάδασ (προγράμματα
αυτοελζγχου), όπωσ αυτι αναωζρεται ςτα δφο βαςικά Υ.Δ.:
20

Στοιχεία όπωσ παρουςιάηονται ςτθ μελζτθ Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.Υ.

ΥΡΕΚΑ

147

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ

-

Υ.Δ. 28/2009 (άΕΞ46Α/2009),

-

Υ.Δ. 79/2007 (άΕΞ 95Α/2007).

Θ ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςχετίηεται άμεςα με τθν
κατάςταςθ των υδάτων εκτροωισ. Ξακισ ποιότθτα φδατα εκτροωισ ςυμβάλουν ςτθν κακι
ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων, γεγονόσ το οποίο ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ βιωςιμότθτα
τθσ μονάδασ παραγωγισ. Είναι κατανοθτό, ότι ο άμεςα εξαρτϊμενοσ από το περιβάλλον είναι ο
ίδιοσ παραγωγόσ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ, με αποτζλεςμα να ζχει όωελοσ
από τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εωαρμόηει
ζγκαιρα προλθπτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν περιβαλλοντικϊν κινδφνων.
Πζχρι ςιμερα, θ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ:
-

Απουςία προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ των οςτρακοκαλλιεργειϊν, των
ιχκυοκαλλιεργειϊν εςωτερικϊν υδάτων και εκτατικϊν Ωδατοκαλλιεργειϊν από τουσ
ίδιουσ του παραγωγοφσ (προγράμματα αυτοελζγχου), με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ21. Σι εν
λόγω δραςτθριότθτεσ εξαρτϊνται κυρίωσ από τουσ αυτοτελείσ ελζγχουσ που αςκοφν οι
αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ (κυρίωσ οι Δ/νςεισ Ξτθνιατρικισ του εκάςτοτε νομοφ) και οριςμζνα
ςτοιχεία για τθν περιβαλλοντικι τουσ κατάςταςθ υπάρχουν διακζςιμα από ερευνθτικά
προγράμματα του παρελκόντοσ.

-

Θ πλειοψθωία των ιχκυοκαλλιεργειϊν μεμονωμζνα και ςποραδικά εωαρμόηουν μζροσ
των απαιτιςεων τθσ Ξ.Ω.Α. 46399/1352/86, τα οποία όμωσ κρίνονται ελλιπι.

Πε τθν εωαρμογι του χωροταξικοφ ςχεδίου των Ωδατοκαλλιεργειϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν
εωαρμογι του Υ.Δ. 28/2009 (Ξτθνιατρικι άδεια), δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν
ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ ανά περιοχι (ο οποίοσ κα ενςωματωκεί
ςτο κεςμικό πλαίςιο εωαρμογισ του), με τθ βοικεια του οποίου κα ελζγχεται και κα
παρακολουκείται θ επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον και ςτουσ οργανιςμοφσ του,
εξαςωαλίηοντασ ζτςι:
-

τθν ποιότθτα των υδάτων εκτροωισ και τθν ευηωϊα των εκτρεωόμενων ειδϊν,
διαςωαλίηοντασ τθ δθμόςια υγεία των καταναλωτϊν προϊόντων Ωδατοκαλλιζργειασ,

-

τθν καλι κατάςταςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ γενικότερα για άλλεσ χριςεισ του.

Θ λειτουργία των χερςαίων (υποςτθρικτικϊν και μθ) εγκαταςτάςεων (Χυςκευαςτιρια, Ξζντρα
Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, κ.α.) διζπεται ιδθ από αυςτθρό κεςμικό πλαίςιο όςον αωορά ςτθν
υγιεινι και αςωάλεια των προϊόντων και ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ κα βοθκιςει ςτθν
αποτελεςματικότερθ εωαρμογι του.

Ωδατικοί πόροι
Ψο ζτοσ 2000 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κζςπιςε τθν Σδθγία 2000/60/ΕΞ, με τθν οποία κεςπίηονται
αυςτθρότερα μζτρα παρακολοφκθςθσ και χριςθσ των υδατικϊν πόρων ςε κάκε κράτοσ μζλοσ.
Ζτςι και ςτθ έϊρα μασ, με τθν εναρμόνιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου με τον Ρ. 3199/2003 και το
ΥΔ 51/2007, κακίςταται αυςτθρότερθ θ χριςθ οποιουδιποτε υδατικοφ πόρου και τίκενται ςε
εωαρμογι μζτρα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν και ορκολογικισ διαχείριςθσ των
21

Λχκυοτροφικό – Οικοτουριςτικό πάρκο ΤΘΚΥΣ Ν. Ρόροι Ριερίασ, Λχκυοτροφείο ιδιοκτθςίασ Κ.
Σιδθρόπουλου Ν. Καρβάλθσ Καβάλασ.
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υδατικϊν πόρων ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ. Τςον αωορά ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια ιδθ
βρίςκει εωαρμογι θ Ξ.Ω.Α. 43504/2005, ςχετικά με τισ κατθγορίεσ αδειϊν χριςθσ υδάτων και
εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςισ τουσ.
Αναωορικά με τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του ςχεδίου ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ κρίνεται
χριςιμο να διακρικοφν οι επιπτϊςεισ ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια που αναπτφςςεται ςτθ κάλαςςα
(ιχκυοκαλλιζργεια ςε κλωβοφσ, οςτρακοκαλλιζργεια), ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια των εςωτερικϊν
υδάτων, που είναι εξαρτϊμενθ από τθν παροχι ποταμϊν, λιμνϊν, κ.α., και ςτθν εκτατικι
Ωδατοκαλλιζργεια, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν
εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων ςτο πλαίςιο του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., προτείνεται να μετατεκεί ςε
μεταγενζςτερο ςτάδιο.
Χτο κεωάλαιο 7.1.2 ζγινε αναλυτικι αναωορά των περιβαλλοντικϊν επιδράςεων για κάκε τφπο
Ωδατοκαλλιζργειασ. Υαρόλα αυτά, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν με τθν εωαρμογι του
χωροταξικοφ ςχεδίου των Ωδατοκαλλιεργειϊν τα εξισ:
-

δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου μθχανιςμοφ
παρακολοφκθςθσ ςε εκνικό και περιωερειακό επίπεδο, με τθ βοικεια του οποίου κα
ελζγχεται και κα παρακολουκείται θ επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο υδάτινο
περιβάλλον, εξαςωαλίηοντασ ζτςι τθν καλι κατάςταςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ
γενικότερα και για άλλεσ χριςεισ.

-

Υροτείνεται ςτισ υδατοκαλλιζργειεσ ειδϊν γλυκζων υδάτων:
o

να λαμβάνονται υπόψθ οι κατευκφνςεισ των διαχειριςτικϊν ςχεδίων των
λεκανϊν απορροισ,

o

να εωαρμόηονται μζτρα βελτιςτοποίθςθσ τθσ χριςθ νεροφ (π.χ. μερικι
επαναχρθςιμοποίθςθ).

-

Θ ενκάρρυνςθ εωαρμογισ, υπό προχποκζςεισ, τθσ εκτατικισ Ωδατοκαλλιζργειασ ςε
ευαίςκθτα οικοςυςτιματα (π.χ. λιμνοκάλαςςεσ), κακϊσ διαπιςτϊνεται ότι θ χριςθ
μζτρων αλιευτικισ διαχείριςθσ βελτιϊνουν τθν περιβαλλοντικι κατάςταςθ του
υδάτινου οικοςυςτιματοσ.

-

Θ ςυγκζντρωςθ των χερςαίων υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. εγκαταςτάςεισ
ελλιμενιςμοφ και χϊρων ωορτοεκωόρτωςθσ), ϊςτε να εξυπθρετοφν πολλζσ μονάδεσ
ταυτόχρονα ςυμβάλει ςτθν οικονομία του χϊρου αλλά και των ωυςικϊν πόρων, όπωσ
το νερό.

Φφπανςθ
Θ υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα δεδομζνου ότι αωορά μία εξ’ ολοκλιρου ανκρωπογενι
δραςτθριότθτα ς’ ζνα ευρφτερα ωυςικό περιβάλλον, κα πρζπει να διζπεται από τισ αρχζσ του
εκνικοφ και κοινοτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, όπωσ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», «θ ευκφνθ του
παραγωγοφ», «θ κοινι ευκφνθ», ϊςτε τα κρίςιμα ηθτιματα του περιβάλλοντοσ, να αποκτοφν
ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκάςτοτε περιοχι παρζμβαςθσ.
Ψα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των παραγόμενων απορριμμάτων του κλάδου διακρίνονται ςε δφο
βαςικζσ κατθγορίεσ:
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-

Χτα απορρίμματα ηωικϊν υπολειμμάτων, όπωσ π.χ. νεκρά άτομα ι απορριπτόμενα
κελφωθ από τθν αποωλοίωςθ οςτρακοειδϊν, κ.λ.π.

-

Χτα απορρίμματα κφριων και βοθκθτικϊν μζςων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (δίχτυα,
πλωτιρεσ, αρμακοί, ςχοινιά, κ.α.), λόγω ολοκλιρωςθσ του κφκλου ηωισ των, του
κφκλου παραγωγισ των, αςτοχίασ υλικϊν, ζκτακτων καταςτροωϊν από ωυςικά
ωαινόμενα, κ.α. Χτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, ςυμπεριλαμβάνονται και άλλα
απορρίμματα που παράγει θ ανκρωπογενισ δραςτθριότθτα, όπωσ απορρίψεισ υλικϊν
των εγκαταςτάςεων (ςίδερα, ξφλα, κ.α.), ςυςκευαςίασ, των μζςων κίνθςθσ (λάςτιχα και
εξαρτιματα αυτοκινιτων, κατεςτραμμζνα ι ακινθτοποιθμζνα ςκάωθ), των υλικϊν
κατανάλωςθσ ειδϊν διατροωισ (μεταλλικά και πλαςτικά μπουκάλια, ςυςκευαςίεσ
τροωίμων, κ.α.).

Θ εωαρμογι τθσ νομοκεςίασ κακορίηει ότι θ διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων γίνεται με
ευκφνθ του οικείου Σ.Ψ.Α. και θ διαχείριςθ των αποβλιτων ηωικϊν υπολειμμάτων γίνεται με
ευκφνθ τθσ μονάδασ/παραγωγοφ.
Πε τθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ, με το οποίο κα επιτευχκεί ο
περιοριςμόσ τθσ διάςπαρτθσ χωροκζτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςωμάτωςθ χερςαίων
υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων Ωδατοκαλλιζργειασ ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ, θ ςυλλογι
και θ διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων αποκτά πιο κεντρικό χαρακτιρα (π.χ. με ευκφνθ
του ωορζα τθσ Υ.Σ.Α.Ω.) και αναμζνεται να ςυμβάλλει κετικά ςτθν προςταςία από περιςτατικά
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ.

‘Εδαωοσ
Σ ςταδιακόσ περιοριςμόσ των δυνατοτιτων διάςπαρτθσ χωροκζτθςθσ νζων μονάδων ςε
ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ ενςωμάτωςθσ χερςαίων υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ςε
οργανωμζνουσ υποδοχείσ κα ςυμβάλλει κετικά ςτθν προςταςία τθσ αλλοίωςθσ του εδάωουσ
και ςτθν οικονομία τθσ κάλυψθσ του χϊρου.
Υολιτιςτικι κλθρονομιά – έαρακτθριςτικά τοπίου
Θ εγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ δεν πραγματοποιείται ςε χϊρουσ αρχαιολογικοφ
ενδιαωζροντοσ. Χυμπλθρωματικά, ο ςταδιακόσ περιοριςμόσ των δυνατοτιτων διάςπαρτθσ
χωροκζτθςθσ νζων μονάδων ςε ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ ενςωμάτωςθσ χερςαίων
υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ ενδζχεται να ςυμβάλλει κετικά
ςτθν ενίςχυςθ του χαρακτιρα του τοπίου.
Υαράλλθλα, με τθν εωαρμογι του ςχεδίου αναμζνεται να υπάρξουν κετικά ςτοιχεία ςχετικά με
τθν ανάπτυξθ τθσ εκτατικισ Ωδατοκαλλιζργειασ, θ οποία αποτελεί ωιλικι προσ το περιβάλλον
δραςτθριότθτα, μια από τισ πιο παλιζσ και με παραδοςιακό χαρακτιρα μορωι
Ωδατοκαλλιζργειασ.

Χτον πίνακα 7.4. παρουςιάηεται ςυνολικά θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του χωροταξικοφ
ςχεδίου ςτουσ επιμζρουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ.

ΥΡΕΚΑ
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Πίνακασ 7.4. Χυνολικι εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του χωροταξικοφ ςχεδίου ςτουσ επιμζρουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ.
υςχζτιςθ επιπτϊςεων
Παράμετροσ περιβάλλοντοσ

υνολικι επίπτωςθ

Ψαρακτθριςμόσ επίπτωςθσ

Βιοποικιλότθτα (πανίδα – χλωρίδα)

Θ προϊκθςθ τθσ οργανωμζνθσ χωροκζτθςθσ
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν εωαρμογι
ενιαίου
μθχανιςμοφ
παρακολοφκθςθσ
τθσ
επίδραςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον
και ςτουσ οργανιςμοφσ του. Κα μποροφν να
εωαρμόηονται πιο αποτελεςματικά μζτρα τα οποία
κα ςτοχεφουν ςτθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ
τθσ περιοχισ, κακϊσ αυτά κα καλφπτουν ζνα ενιαίο
χϊρο (καλάςςιο ι χερςαίο) και όχι ζνα μεμονωμζνο
χϊρο με αποςπαςματικά μζτρα, όπωσ ςιμερα

(δευτερογενείσ, ςυςςωρευτικζσ
επιπτϊςεισ, ςυνζργεια

Πεςό -Βραχυπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ

Σι
επιπτϊςεισ
ςτθ
βιοποικιλότθτα
παρουςιάηουν ςυνζργεια με τισ επιπτϊςεισ
και ςε άλλουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ
(π.χ. φδατα).

Άμεςεσ – μόνιμεσ επιπτϊςεισ

Σι επιπτϊςεισ ςτον πλθκυςμό και ςτθν
ανκρϊπινθ υγεία παρουςιάηουν ςυνζργεια
με τισ επιπτϊςεισ και ςε άλλουσ τομείσ του
περιβάλλοντοσ (π.χ. φδατα).

Πεςοπρόκεςμεσ – μόνιμεσ
επιπτϊςεισ

Σι επιπτϊςεισ ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ είναι
ςυςςωρευτικζσ και παρουςιάηουν ςυνζργεια
με τισ επιπτϊςεισ και ςε άλλουσ τομείσ του
περιβάλλοντοσ (π.χ. βιοποικιλότθτα).

Πε τθν εωαρμογι του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ κα
ενιςχυκεί:
Πλθκυςμόσ – Ανκρϊπινθ υγεία
-

Τδατικοί πόροι

ΥΡΕΚΑ

ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ υδατο-καλλιζργειασ,
ιδιαίτερα ςτισ τοπικζσ απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ, όςον αωορά ςτθ ςυγκράτθςθ και
απαςχόλθςθ του πλθκυςμοφ.
Σ
μθχανιςμόσ
παρακολοφκθςθσ,
διαςωαλίηοντασ τθσ υγιεινι και αςωάλεια των
προϊόντων Ωδατοκαλλιζργειασ.

Θ οργάνωςθ των χριςεων και θ δυνατότθτα ελζγχου
τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ ςε
αντίκεςθ με τθ μθ οργανωμζνθ ανάπτυξθ κα ζχει
κετικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ. Πε τθν
εωαρμογι του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ κα
ενιςχυκεί ο μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ τθσ
ποιότθτασ των υδάτων εκτροωισ.
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υςχζτιςθ επιπτϊςεων
Παράμετροσ περιβάλλοντοσ

υνολικι επίπτωςθ

Ρφπανςθ

Πε τθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ
υδατοκαλλιζργειεσ, θ ςυλλογι και θ διαχείριςθ των
ςτερεϊν απορριμμάτων αποκτά πιο κεντρικό
χαρακτιρα (π.χ. με ευκφνθ του ωορζα τθσ Υ.Σ.Α.Ω.)
και αναμζνεται να ςυμβάλλει κετικά ςτθν
προςταςία από περιςτατικά ρφπανςθσ του
περιβάλλοντοσ.

Ζδαφοσ

Σ ςταδιακόσ περιοριςμόσ των δυνατοτιτων
διάςπαρτθσ χωροκζτθςθσ νζων μονάδων ςε
ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ ενςωμάτωςθσ
χερςαίων υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ςε
οργανωμζνουσ υποδοχείσ κα ςυμβάλλει κετικά ςτθν
προςταςία του εδάωουσ.

Πολιτιςτικι κλθρονομιά – χαρακτθριςτικά
τοπίου

ΥΡΕΚΑ

Ψαρακτθριςμόσ επίπτωςθσ

Δεν παρατθρείται ουςιαςτικι ςφνδεςθ αλλά μπορεί
να κεωρθκεί ότι με τθν εωαρμογι του ςχεδίου
αναμζνεται να υπάρξουν κετικά ςτοιχεία ςχετικά με
τθν ανάπτυξθ τθσ εκτατικισ Ωδατοκαλλιζργειασ, θ
οποία αποτελεί μια από τισ πιο παλιζσ και με
παραδοςιακό
χαρακτιρα
μορωι
Ωδατοκαλλιζργειασ.
Σ ςταδιακόσ περιοριςμόσ των δυνατοτιτων
διάςπαρτθσ χωροκζτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν
προϊκθςθ ενςωμάτωςθσ χερςαίων υποςτθρικτικϊν
εγκαταςτάςεων ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ κα
ςυμβάλλει κετικά ςτθν ενίςχυςθ του χαρακτιρα του
τοπίου.
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Άμεςεσ – μόνιμεσ επιπτϊςεισ

Άμεςεσ – μόνιμεσ επιπτϊςεισ

Ζμμεςεσ – Δυνθτικζσ επιπτϊςεισ

(δευτερογενείσ, ςυςςωρευτικζσ
επιπτϊςεισ, ςυνζργεια

Σι
επιπτϊςεισ
είναι
πρωτογενείσ,
ςυςςωρευτικζσ και παρουςιάηουν ςυνζργεια
με τισ επιπτϊςεισ και ςε άλλουσ τομείσ του
περιβάλλοντοσ.

Σι επιπτϊςεισ ςτο ζδαωοσ παρουςιάηουν
ςυνζργεια με τισ επιπτϊςεισ και ςε άλλουσ
τομείσ
του
περιβάλλοντοσ
(π.χ.
βιοποικιλότθτα, φδατα, χαρακτθριςτικά
τοπίου, πολιτιςτικι κλθρονομιά).

Δευτερογενείσ επιπτϊςεισ ςχετιηόμενεσ με
αυτζσ και ςε άλλουσ τομείσ του
περιβάλλοντοσ (π.χ. βιοποικιλότθτα, φδατα,
ζδαωοσ).
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7.3. ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΘΩΘ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ – ΑΝΣΙΜΕΣΪΠΙΘ ΔΤΜΕΝΪΝ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ ΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΧΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ Ε.Π.Ψ..Α.Α.Τ.
Από τθν ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν ζγκριςθ και εωαρμογι του
Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τθν
Ωδατοκαλλιζργεια, που ζγινε ςτα προθγοφμενα κεωάλαια, είναι ςαωζσ ότι αναμζνονται
κυρίωσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Ψο υπό εξζταςθ Ειδικό Υλαίςιο ζχει
ενςωματϊςει ικανοποιθτικά αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτό ωαίνεται
τόςο από τα κριτιρια χωροκζτθςθσ όςο και από τισ απαιτιςεισ εωαρμογισ και λειτουργίασ
των περιοχϊν ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Χυνεπϊσ, δεν προτείνονται ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτο υπό εξζταςθ Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., κακϊσ το
εν λόγω πλαίςιο ζχει ιδθ ενςωματϊςει αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ζχει
προβλζψει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιμζρουσ αρνθτικϊν επιπτϊςεων του ςχεδίου.
Υαρόλα αυτά, προτείνονται οριςμζνεσ βελτιϊςεισ, θ εωαρμογι των οποίων μπορεί να
ςυμπλθρϊςει τθν περιβαλλοντικι απόδοςθ του ςχεδίου και τισ κατευκφνςεισ του
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, που περιγράωεται παρακάτω.
Σι ςυγκεκριμζνεσ βελτιϊςεισ είναι:
-

Θ ενκάρρυνςθ δράςεων ενθμζρωςθσ του κοινοφ και θ προϊκθςθ ςυςτθμάτων
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ωσ ςθμαντικό μζροσ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ
δραςτθριότθτασ.

-

Θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ των ωυςικϊν πόρων, με τθν
εωαρμογι κλειςτϊν κυκλωμάτων νεροφ (ςε μζροσ ι ςε ολόκλθρθ τθν παραγωγικι
διαδικαςία) και νζων τεχνολογιϊν ωιλικϊν προσ το περιβάλλον (π.χ. πράςινα
ωίλτρα).

-

Θ ενκάρρυνςθ εωαρμογισ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

-

Θ ενκάρρυνςθ εωαρμογισ ςυςτθμάτων καλλιζργειασ ανοιχτισ καλάςςθσ.

-

Θ ενκάρρυνςθ εωαρμογισ τθσ πολυκαλλιζργειασ.

-

Θ ενκάρρυνςθ εωαρμογισ τθσ βιολογικισ Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Θ ενκάρρυνςθ πολλαπλισ αξιοποίθςθσ των ωυςικϊν πόρων με ςυνδυαςτικζσ
δραςτθριότθτεσ Ωδατοκαλλιζργειασ, αλιευτικοφ τουριςμοφ, αγροτουριςμοφ και
οικοτουριςμοφ.

-

Θ ενκάρρυνςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτθν
εωαρμογι νζων μορωϊν και ειδϊν Ωδατοκαλλιζργειασ και θ ανάπτυξθ χϊρων
άςκθςθσ πειραματιςμϊν και πιλοτικϊν εωαρμογϊν.

7.4. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΣΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ
Ψο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ που πραγματεφεται θ παροφςα Χ.Π.Υ.Ε. διακρίνεται ςε δφο
βαςικζσ κατθγορίεσ:
1. Χτθν παρακολοφκθςθ, ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ του βακμοφ υλοποίθςθσ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ.

ΥΡΕΚΑ
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2. Χτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων, προκειμζνου να αξιολογείται θ
επίδραςθ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον.

7.4.1. Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
Ψο πρϊτο βιμα για το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του βακμοφ
υλοποίθςθσ και αποτελεςματικότθτασ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ υδατοκαλλιζργειεσ είναι να
προςδιοριςτοφν οι κρίςιμοι δείκτεσ καταγραωισ και αξιολόγθςθσ.
Υαράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ είναι:
-

Αρικμόσ και ζκταςθ των Υεριοχϊν Σργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ωδατοκαλλιεργειϊν
(Υ.Σ.Α.Ω.), των Υεριοχϊν Άτυπων Χυγκεντρϊςεων Πονάδων (Υ.Α.Χ.Π.) και
μεμονωμζνων μονάδων.

-

Αρικμόσ των μονάδων ανά τφπο Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Αρικμόσ των μεκόδων εκτροωισ και βακμόσ ενςωμάτωςθσ νζων τεχνολογιϊν.

-

Αρικμόσ και τα είδθ εκτροωισ.

-

Χυνολικι δυναμικότθτα ανά τφπο και είδοσ Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Ζκταςθ κάλυψθσ μονάδων και υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ανά τφπο
Ωδατοκαλλιζργειασ.

-

Εωαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
εκτροωισ.

-

Βακμόσ προςδιοριςμοφ τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ ςτισ περιοχζσ Υ.Α.Ω.

-

Βακμόσ χριςθσ ςτον Αιγιαλό και ςτθν Υαραλία.

-

Αρικμόσ υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. αρικμόσ ςυςκευαςτθρίων, Ξζντρων
Αποςτολισ Σςτρακοειδϊν, κ.λ.π.).

-

Βακμόσ κακετοποίθςθσ μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν.

-

Βακμόσ επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ ς’ επίπεδο Υ.Σ.Α.Ω. και Υ.Α.Χ.Π.

-

Βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςε Υ.Σ.Α.Ω., Υ.Α.Χ.Π. και
μεμονωμζνεσ μονάδεσ.

Χτον πίνακα 7.5 παρουςιάηεται ζνα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ του
ςχεδίου, όςον αωορά ςτθν επίδραςι του ςτο περιβάλλον.
Σι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ τθν πρϊτθ πενταετία κα αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ,
προκειμζνου να παρζχουν χριςιμα ςτοιχεία για τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων
εωαρμογισ ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. Χτθ ςυνζχεια κα αξιολογοφνται
με μικρότερθ ςυχνότθτα (π.χ. ανά τριετία ι πενταετία), ανάλογα με τθν
αποτελεςματικότθτα του ςχεδίου.

ΥΡΕΚΑ
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Πίνακασ 7.5. Υροτεινόμενο ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ του ςχεδίου και βελτιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ του απόδοςθσ.

ΠΕΡ/ΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΡΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΑΣ’ ΑΡΨΘΝ
ΕΚΣΙΜΘΘ
ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ
ΕΧΑΡΜΟΓΘ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

άυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά των υδάτων (π.χ.
κερμοκραςία, οξυγόνο, αλατότθτα, pH, κολερότθτα,
αγωγιμότθτα, αιωροφμενο ςωματιδιακό υλικό,
ανόργανα κρεπτικά άλατα),
Ξινιςεισ των υδάτινων μαηϊν (ρεφματα),

Βιοποικιλότθτα
Πανίδα και Ψλωρίδα
Προςτατευόμενεσ
περιοχζσ

Βιοτικοί και αβιοτικοί
παράγοντεσ,

Επιδράςεισ τθσ παρακείμενθσ χερςαίασ ζκταςθσ ςτο
υδάτινο οικοςφςτθμα (π.χ. παρουςία εκβολικϊν
οικοςυςτθμάτων, εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των
ειςερχόμενων ωορτίων και πικανϊν ρφπων),
λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαχειριςτικά ςχζδια των
λεκανϊν απορροισ,
Δείκτθσ ευρωςτίασ των καλλιεργοφμενων ειδϊν,
Υαραγωγικότθτα του οικοςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ βιοτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ
τθσ χλωροωφλλθσ, το ωυτοπλαγκτό και το
ηωοπλαγκτό,

Εκνικό

Ψα ςτοιχεία
αυτά κα
αξιολογθκοφν
κατά τθν
εκτίμθςθ προςδιοριςμό
τθσ ωζρουςασ
ικανότθτασ των
ςυςτθμάτων

Ξατάςταςθ του πυκμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
αξιολόγθςθσ του ιηιματοσ και του ωυτο- και
ηωοβζνκουσ,
Αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των
καλλιεργοφμενων ειδϊν και ωυςικϊν πλθκυςμϊν,
Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ βιοκοινωνίασ ωσ
ςφνολο.
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Υροςτατευόμενεσ
περιοχζσ όπου
λαμβάνουν χϊρα
δραςτθριότθτεσ
Ωδατοκαλλιεργειϊν

Αρικμόσ και ζκταςθ / ανά ζτοσ
Αρικμόσ προςτατευόμενων περιοχϊν που υπόκειται
ςε πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ οικολογικϊν
παραμζτρων / ανά ζτοσ
Αρικμόσ περιοχϊν που εωαρμόηεται ςχζδιο από
ωορζα διαχείριςθσ / ανά ζτοσ

Εκνικό

↑

Εκνικό

↑

Εκνικό

↑

Αρικμόσ κεςμοκετθμζνων Υ.Σ.Α.Ω., ΥΑΧΠ και
μεμονωμζνων μονάδων /ανά ζτοσ

Εκνικό

Εκνικό

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↕
↕
↕

Υεριωερειακό

↕

Αρικμόσ, ζκταςθ, δυναμικότθτα μονάδων /ανά ζτοσ
Αρικμόσ, ζκταςθ, δυναμικότθτα μονάδων βιολογικισ
Ωδατοκαλλιζργειασ / ανά ζτοσ
Αρικμόσ, δυναμικότθτα μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ
εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν/ ανά ζτοσ
Χυςκευαςτιρια (ζδρα, αρικμόσ, ποςότθτεσ)/ ανά ζτοσ
Υδατα
Αζρασ
Ζδαφοσ
Κλιματικοί
παράγοντεσ

Λχκυοκαλλιζργειεσ
Σςτρακοκαλλιζργειεσ

Ξ.Α.Σ. (ζδρα, αρικμόσ, ποςότθτεσ)/ ανά ζτοσ
Αρικμόσ υποςτθρικτικϊν και ςυνοδϊν
εγκαταςτάςεων , ανά ομάδα/ ανά ζτοσ
Αρικμόσ και είδοσ «πιλοτικϊν εωαρμογϊν» / ανά ζτοσ
Διαχείριςθ ηωικϊν υπολειμμάτων
(αποςυρόμενεσ ποςότθτεσ ςε τόννουσ) / ανά ζτοσ
έριςθ παραγωγικϊν μζςων ωιλικϊν προσ το
περιβάλλον / αντικακιςτοφμενεσ ποςότθτεσ με
χριςθ βιοδιαςπόμενων υλικϊν/ ανά ζτοσ
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Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
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Πλθκυςμόσ
Ανκρϊπινθ Τγεία
Τλικά
Περιουςιακά τοιχεία
Πολιτιςτικι,
αρχιτεκτονικι και
αρχαιολογικι
κλθρονομιά
Σοπίο

Υεριωερειακό
Εκνικό

↕
↕
↕
↕
↑
↑
↑
↑
↑

Υεριωερειακό

↑

Αρικμόσ Ψοπικϊν προγραμμάτων ΣΨΔ-Α

Εκνικό

↕

Αγροτοτουριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Αρικμόσ μονάδων /
Πζςο ετιςιο ειςόδθμα
(ςε ςυνζργεια με υδατοκαλλιζργειεσ)

Εκνικό

↕

Αλιευτικόσ τουριςμόσ

Αρικμόσ προςαρμοςμζνων ςκαωϊν/ ανά ζτοσ

Εκνικό

↕

Υαράκτια ηϊνθ

Αρικμόσ (κζςεισ ) εγκαταςτάςεων ςτον αιγιαλό και
παραλία

Εκνικό

↑

Αρικμόσ μονάδων με βυκιηόμενουσ ιχκυοκλωβοφσ

Εκνικό

↑

Αρικμόσ υωάλων
Ζκταςθ υωάλων - κάλυψθ καλάςςιου χϊρου

Εκνικό

Χτοιχεία
απαςχολοφμενων κατά
κφριο λόγο με τον τομζα
των Ωδατοκαλλιεργειϊν

Αρικμόσ, ωφλο, μζςθ θλικία, επίπεδο εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθ / ανά ζτοσ

Χτοιχεία
Υεριβαλλοντικϊν τοξικϊν
επειςοδίων

Αρικμόσ επειςοδίων, διάρκεια (ςε θμζρεσ) / ανά ζτοσ
Είδοσ και αποςυρόμενεσ ποςότθτεσ (ςε τόννουσ) /
ανά ζτοσ

Εγκατεςτθμζνα
ςυςτιματα κακαριςμοφ
οςτρακοειδϊν

Αρικμόσ μονάδων, δυναμικότθτα / ανά ζτοσ

Αλιευτικζσ περιοχζσ

Ψεχνθτοί φωαλοι
Οριηόντιεσ δράςεισ /
υνζργειεσ

Υεριωερειακό
Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό

↑

Αρικμόσ καταδυτικϊν πάρκων
Ξαταδυτικά πάρκα

ΥΡΕΚΑ

Πζςο ειςόδθμα , ανά άτομο / ανά ζτοσ

Εκνικό
Υεριωερειακό
Εκνικό

Ζκταςθ καταδυτικοφ πάρκου - κάλυψθ καλάςςιου
χϊρου / ςυνζργεια με ιχκυοκαλλιζργειεσ
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Ψοπικά Υρογράμματα
ΣΨΔ-Α

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ
που ςχετίηονται με τον
τομζα των
Ωδατοκαλλιεργειϊν

Αρικμόσ ΨΥΑ που υπζςτθςαν ΧΥΕ

Εκνικό

↑

Αρικμόσ ζργων και δραςτθριοτιτων για τα οποία
εκδόκθκε Απόωαςθ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων
(ΑΕΥΣ) / ανά ζτοσ

Εκνικό

↕

Υεριωερειακό

↕

Εκνικό

↕
↕

Αρικμόσ Αδειϊν λειτουργίασ ζργων και
δραςτθριοτιτων

Υεριωερειακό

Αρικμόσ πραγματοποιθκζντων ελζγχων τιρθςθσ
Εκνικό
περιβαλλοντικϊν όρων
Διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ ςτθν τιρθςθ
περιβαλλοντικϊν όρων, ςυνολικό φψοσ επιβλθκζντων
Εκνικό
προςτίμων / ανά ζτοσ
* Επιλζχκθκε ςυνάφεια δεικτϊν και μεκοδολογίασ με τουσ αντίςτοιχουσ χρθςιμοποιθκζντεσ ςτθ Σ.Μ.Ρ.Ε. του Ε.Ρ. ΑΛΛΕΛΑΣ 2007-2013
φμβολα
↑
↕
↓

ΥΡΕΚΑ

↕
↓

Επεξιγθςθ
ΞΑΟΘ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ
ΠΕΨΦΛΑ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ
ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΞΘ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ
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7.4.2. Ραρακολοφκθςθ ποιότθτασ υδάτων
Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι:
-

το υδάτινο περιβάλλον αωορά ζνα δυναμικό και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο
οικοςφςτθμα, ςτο οποίο προβλζπεται θ πολυεπίπεδθ παραγωγικι δραςτθριότθτα,
είναι ςκόπιμθ και αναγκαία θ ζγκαιρθ και ςυνεχισ παρακολοφκθςι του, ϊςτε να
καταγραωοφν (χρονοςειρζσ), να αξιολογθκοφν και να μελετθκοφν οι διεργαςίεσ που
λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό.

-

έωρίσ τθν φπαρξθ αξιόπιςτων πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ μεταβολζσ τθσ ποιότθτασ
των υδατικϊν ςυςτθμάτων και των αιτιϊν που τισ προκαλοφν, δεν είναι δυνατι θ
λιψθ μζτρων διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. Θ φπαρξθ ενόσ ςυςτθματικοφ
πλαιςίου μετριςεων και δεδομζνων αποτελεί απαραίτθτο εργαλείο ςτθ διαδικαςία
τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ ενόσ υδάτινου οικοςυςτιματοσ.

-

Ανάλογα με το ςκοπό των μετριςεων ακολουκείται και θ κατάλλθλθ μεκοδολογικι
προςζγγιςθ όςον αωορά ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων. Σι μετριςεισ κα
πρζπει να υλοποιοφνται υπό κοινό υπόβακρο με ςυγκεκριμζνο ςκοπό ϊςτε να
αξιολογοφνται ςυνολικά και να παρζχουν τθ μζγιςτθ δυνατι αξιολόγθςθ του
οικοςυςτιματοσ.

-

Ψα υδάτινα οικοςυςτιματα κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε ςυμμόρωωςθ με
τθν οδθγία 2008/56/ΕΞ «περί πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ
για το καλάςςιο περιβάλλον (Σδθγία πλαίςιο για τθ καλάςςια ςτρατθγικι)» κακϊσ
και με το Ρ. 3199/2003 και το ΥΔ 51/2007 ςε ςυμμόρωωςθ τθσ Σδθγίασ
2000/60/ΕΞ.

Ζνα πολυεπίπεδο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κα ςτοχεφει από τθ μια ςτθν
προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ (πρόλθψθ, πρόβλεψθ, αντιμετϊπιςθ) και από τθν
άλλθ ςτθν ικανοποιθτικι παραγωγι των υδατοκαλλιεργθτικϊν μονάδων (επίτευξθ
ιςορροπίασ αξιοποίθςθσ ωυςικϊν πόρων και παραγωγικισ δραςτθριότθτασ).
Σι μετριςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςιμερα ςτισ υδατοκαλλιεργθτικζσ δραςτθριότθτεσ
είναι22:
Λχκυοκαλλιζργεια ςε κλωβοφσ: α) Υλθμμελισ εωαρμογι των απαιτιςεων τθσ Ξ.Ω.Α.
46399/1352/86 και τθσ Ξ.Ω.Α. 43504/2005 με ευκφνθ τθσ μονάδασ, με αποςπαςματικζσ
μετριςεισ, χωρίσ ςτακερι ςυχνότθτα, οι οποίεσ περιορίηονται ςε οριςμζνα ωυςικο-χθμικά
χαρακτθριςτικά (π.χ. οξυγόνο, κερμοκραςία, οριςμζνα κρεπτικά ςτοιχεία). β) Ωλοποίθςθ
ερευνθτικϊν προγραμμάτων ι εργαςιϊν (ςτα πλαίςια μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν
διατριβϊν) ςε περιοριςμζνα χρονικά διαςτιματα (1-3 ζτθ) και με τθν εωαρμογι ζγκυρθσ
(με βάςθ επιςτθμονικά δεδομζνα) μεκοδολογίασ.
Σςτρακοκαλλιζργεια: α) Εωαρμογι των προγραμμάτων επιτιρθςθσ και ελζγχου των ηωνϊν
παραγωγισ των κατά τόπουσ Ξτθνιατρικϊν Ωπθρεςιϊν, ςτα οποία περιλαμβάνονται θ
παρακολοφκθςθ ςε εβδομαδιαία βάςθ του τοξικοφ ωυτοπλαγκτοφ ςτο νερό, των
22

Επιςθμαίνεται ότι ςυμπλθρωματικά, από τθ Νομαρχιακι Αυτ/ςθ Φκιϊτιδασ εφαρμόηεται ςτο
Μαλιακό κόλπο «το Σφςτθμα Ενεργοποίθςθσ Κινδφνου για τθν παρουςία επιβλαβϊν μικροφυκϊν»,
το οποίο ςτοχεφει ςτθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν για πικανά περιβαλλοντικά
προβλιματα με ανάδοχο φορζα τθν εταιρία ΝΕΑΧΟΣ.
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βιοτοξινϊν και πακογόνων βακτθρίων ςτα οςτρακοειδι και ςε εξαμθνιαία βάςθ των
βαρζων μετάλλων και άλλων ρυπαντϊν ςε οςτρακοειδι. Χτόχοσ των εν λόγω μετριςεων
είναι θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθν κατανάλωςθ οςτρακοειδϊν, που γίνεται
κυρίωσ μζςω των κατά τόπουσ Δ/νςεων Ξτθνιατρικισ, εωαρμόηοντασ τθν κείμενθ
νομοκεςία (ΥΔ 79/2007). β) Ωλοποίθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ι εργαςιϊν (ςτα
πλαίςια μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν διατριβϊν) ςε περιοριςμζνα χρονικά διαςτιματα
(1-3 ζτθ) και με τθν εωαρμογι ζγκυρθσ (με βάςθ επιςτθμονικά δεδομζνα) μεκοδολογίασ. γ)
Απουςία προγραμμάτων αυτοελζγχου από τθν πλευρά των μονάδων.
Εκτατικι Ωδατοκαλλιζργεια: Απουςία προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ. Ψα υωιςτάμενα
περιβαλλοντικά δεδομζνα ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςε αποςπαςματικά ερευνθτικά
προγράμματα.
Πε βάςθ τα παραπάνω, γίνεται κατανοθτό ότι ςιμερα δεν πραγματοποιοφνται μετριςεισ οι
οποίεσ να ςτοχεφουν ςτθν αξιολόγθςθ του οικοςυςτιματοσ και ςτισ διεργαςίεσ που
λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό, ϊςτε να είναι ςε κζςθ οι αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ ι ο ωορζα
διαχείριςθσ να λαμβάνει οποιαδιποτε διαχειριςτικά μζτρα. Σι μετριςεισ που
πραγματοποιοφνται μζχρι ςτιγμισ ςτοχεφουν μόνο ςτθν ανίχνευςθ ι μθ του παράγοντα
κινδφνου και όχι ςτθ διερεφνθςθ τθσ αιτίασ εμωάνιςθσ και εξάπλωςισ του ι εναλλακτικά
ςτθν κατανόθςθ λειτουργίασ του οικοςυςτιματοσ.
Για το λόγο αυτό, δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ:


ότι παρόλο που πζραςαν ςχεδόν 10 χρόνια από τθν εμωάνιςθ του τοξικοφ
μικροωφκουσ Dinophysis ςτο Κερμαϊκό κόλπο, το οποίο ευκφνεται για τθ ςχεδόν
ετιςια λιψθ μζτρων ςτθ διακίνθςθ οςτρακοειδϊν ςτο Κερμαϊκό κόλπο από τθν
παρουςία βιοτοξινϊν, οι αρμόδιοι ωορείσ δεν είναι ςε κζςθ να ερμθνεφςουν τθν
εμωάνιςθ των τοξικϊν μικροωυκϊν ςτα νερά του κόλπου ι ακόμα να προβλζψουν,
ζςτω και βραχυπρόκεςμα, τθν παρουςία τουσ ςτισ περιοχζσ καλλιζργειασ.



Ττι τα αιωνίδια ωαινόμενα μαηικϊν κανάτων ψαριϊν ςε υδατοκαλλιζργειεσ
(Αμβρακικόσ κόλποσ, Παλιακόσ κόλποσ), ςτεροφνται αντικειμενικισ ερμθνείασ,
εξαιτίασ τθσ ετεροχρονιςμζνθσ εξζταςθσ του ωαινομζνου.

Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ είναι ςοβαρζσ, τόςο για το περιβάλλον
όςο και για τθν ίδια τθν υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα (οικονομικι ηθμιά, δυςωιμιςθ
του κλάδου).
Θ ερμθνεία ενόσ ωαινομζνου και θ λιψθ οποιουδιποτε διαχειριςτικοφ μζτρου (πρόλθψθ,
πρόβλεψθ, αντιμετϊπιςθ) προχποκζτει τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ
μετριςεων, οι οποίεσ κα αλλθλοςυμπλθρϊνονται, κα αξιολογοφνται από ζναν κοινό ωορζα
και κα ςτοχεφουν ςτθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο
οικοςφςτθμα.
Για παράδειγμα, θ αλλθλουχία των αλλαγϊν του ωυτοπλαγκτοφ ελζγχεται από τθν
αλλθλοεπίδραςθ πολλϊν παραγόντων. Σι ςθμαντικότεροι από τουσ παραπάνω παράγοντεσ
είναι ωυςικοί (κερμοκραςία νεροφ, ωωσ, αλατότθτα, κινιςεισ υδάτινων μαηϊν), χθμικοί
(περιεκτικότθτα νεροφ ςε διαλυμζνεσ ουςίεσ – κρεπτικά ςυςτατικά) και βιολογικοί
(ανταγωνιςμόσ, κιρευςθ). Χυνεπϊσ, θ παρακολοφκθςθ μόνο του τοξικοφ ωυτοπλαγκτοφ ς’
ζνα υδάτινο οικοςφςτθμα, παρζχει ελάχιςτεσ πλθροωορίεσ για τισ βιολογικζσ διεργαςίεσ
που λαμβάνουν χϊρα ςτο προσ μελζτθ οικοςφςτθμα, κακϊσ αποτυπϊνουν μόνο τθν εικόνα
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του τοξικοφ ωυτοπλαγκτοφ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, θ οποία μπορεί να αλλάξει
ςθμαντικά ακόμα και μετά από λίγεσ μόνο ϊρεσ. Ψα είδθ των μικροωυκϊν τα οποία, υπό
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, μπορεί να καταςτοφν επιβλαβι για το περιβάλλον και τισ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, ςυνικωσ υπόκεινται ςτισ ίδιεσ βιοτικζσ και αβιοτικζσ
ςυνκικεσ, οι οποίεσ κακορίηουν τθν αφξθςι τουσ ι μθ, όπωσ και τα υπόλοιπα είδθ των
μικροωυκϊν. Χυνεπϊσ, θ μελζτθ, θ ςυλλογι δεδομζνων και θ δθμιουργία χρονοςειρϊν για
μια ςειρά από παράγοντεσ που επθρεάηουν το ωυτοπλαγκτό (ςτο ςφνολό του) ενόσ
υδάτινου οικοςυςτιματοσ, αποτελεί ζνα ςθμαντικό κρίκο ςτθν κατανόθςθ και
βραχυπρόκεςμθ πρόβλεψθ για τθν παρουςία επιβλαβϊν μικροωυκϊν ςτα παράκτια φδατα.
Επίςθσ, οι διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα κάτω από μονάδεσ υδατοκαλλιζργειεσ (τόςο
ιχκυοκαλλιζργειασ ςε κλωβοφσ όςο και οςτρακοκαλλιζργειασ) επθρεάηονται από
πολλαπλοφσ παράγοντεσ, κάποιοι από τουσ οποίουσ είναι εξωγενείσ (ποςότθτα και ρυκμόσ
τροωισ, είδοσ εκτροωισ) και κάποιοι άλλοι ενδογενείσ (υδρογραωία παράκτιασ περιοχισ,
εποχικότθτα, κατάςταςθ ιηιματοσ, κ.α.).
Πε βάςθ τα παραπάνω, οι παράμετροι που κα πρζπει να παρακολουκοφνται και να
αξιολογοφνται, προκειμζνου να παρζχουν χριςιμα ςτοιχεία τόςο για τθν επίδραςθ τθσ
δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον όςο και για τον προςδιοριςμό τθσ ωζρουςασ ικανότθτασ
του οικοςυςτιματοσ (και όχι τθσ μονάδασ), είναι:
-

τα ωυςικο-χθμικά χαρακτθριςτικά των υδάτων του οικοςυςτιματοσ (π.χ.
κερμοκραςία, οξυγόνο, αλατότθτα, pH, κολερότθτα, αγωγιμότθτα, αιωροφμενο
ςωματιδιακό υλικό, ανόργανα κρεπτικά άλατα),

-

οι κινιςεισ των υδάτινων μαηϊν (ρεφματα),

-

οι επιδράςεισ τθσ παρακείμενθσ χερςαίασ ζκταςθσ ςτο υδάτινο οικοςφςτθμα (π.χ.
παρουςία εκβολικϊν οικοςυςτθμάτων, εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των ειςερχόμενων
ωορτίων και πικανϊν ρφπων), λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαχειριςτικά ςχζδια των
λεκανϊν απορροισ,

-

ο δείκτθσ ευρωςτίασ των καλλιεργοφμενων ειδϊν,

-

θ παραγωγικότθτα του οικοςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ βιοτικοφσ
παράγοντεσ, όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροωφλλθσ, το ωυτοπλαγκτό και το
ηωοπλαγκτό,

-

θ κατάςταςθ του πυκμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιολόγθςθσ του ιηιματοσ
και του ωυτο- και ηωοβζνκουσ,

-

οι αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των καλλιεργοφμενων ειδϊν και
ωυςικϊν πλθκυςμϊν,

-

θ εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ βιοκοινωνίασ ωσ ςφνολο.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 8. ΣΟΙΨΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΘ ΠΡΑΞΘ
Ψο παρόν Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. περιλαμβάνει κατευκφνςεισ, προχποκζςεισ και όρουσ, για τθν
αδειοδότθςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ και υπακοφει και ανταποκρίνεται ςτθν ΞΩΑ
107017/2006 (άΕΞ 1225Β/2006) και ςτθν Σδθγία 2001/42/ΕΕ., για τθ ςφνταξθ ςτρατθγικϊν
περιβαλλοντικϊν εκτιμιςεων.

8.1 ΣΟΙΨΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΘ ΠΡΑΞΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΪΠΙΘ ΣΪΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΪΝ
ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ
Ψο προτεινόμενο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. ζχει ενςωματϊςει και ςυμπεριλάβει το πλαίςιο και τισ αρχζσ
προςταςίασ και διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ, κατά τθ διατφπωςθ του εκνικοφ
χωροκετικοφ πρότυπου για τθν Ωδατοκαλλιζργεια.
Θ εξειδίκευςθ μζτρων παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., που εκτενϊσ
αναωζρονται ςτο κεωάλαιο 7, ςυμπλθρϊνουν με επάρκεια τα μζτρα εωαρμογισ τθσ
περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, και ςυνολικά οι απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ
νομοκεςίασ κα αποτυπϊνονται ςτισ αποωάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων των
μονάδων Ωδατοκαλλιεργειϊν.
Θ ανάγκθ ι όχι ζκδοςθσ κανονιςτικισ πράξθσ, κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί
μεςοβραχυπρόκεςμα, λαμβάνοντασ υπόψθ:
-

τθν ολοκλιρωςθ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., με
Ωδατοκαλλιεργειϊν ειδϊν των γλυκζων υδάτων,

-

τισ επιλογζσ τθσ Υολιτείασ, για το χρόνο και το βάκοσ διαμόρωωςθσ ενόσ
ολοκλθρωμζνου καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 9. ΔΤΚΟΛΙΕ ΠΟΤ ΑΝΕΚΤΩΑΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΣΘ .Μ.Π.Ε.
Ψα ςθμαντικότερα προβλιματα, τα οποία προζκυψαν κατά τθ ςφνταξθ τθσ Χ.Π.Υ.Ε. του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αποτζλεςαν:
1. Ψο γεγονόσ ότι για πρϊτθ ωορά επιχειρείται χωρικόσ ςχεδιαςμόσ ςε εκνικό επίπεδο
για τον κλάδο τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομζνωσ, υπάρχει ζνα ζλλειμμα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο
πεδίο και μετριςιμων ςτόχων.
2. Θ απουςία διαχειριςτικϊν πολιτικϊν (αλιεία, Ωδατοκαλλιζργεια, καλάςςιο και
υδάτινο περιβάλλον) και θ αποςπαςματικότθτα και ο κατακερματιςμόσ ζρευνασ και
προγραμμάτων, χωρίσ κοινό παρανομαςτι καταγραωισ, αποτφπωςθσ και διάκεςθσ
δεδομζνων, δεν διευκόλυνε το ζργο τθσ Χ.Π.Υ.Ε.
3. Θ απουςία διαχειριςτικϊν ςχεδίων των λεκανϊν απορροισ, εκ των πραγμάτων δεν
παρείχε τθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ των Ωδατοκαλλιεργειϊν των εςωτερικϊν
επιωανειακϊν υδάτων, ςτοιχείο το οποίο ςτερεί τον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
4. Θ απουςία επίςθσ, διεκνοφσ αντίςτοιχθσ εμπειρίασ, εωόςον ο χωροταξικόσ
ςχεδιαςμόσ Ωδατοκαλλιεργειϊν, ζχει προχωριςει ςε ελάχιςτεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και
αωορά χωροταξιακό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο περιωερειακϊν διοικθτικϊν μονάδων
και ηωνϊν.
5. Θ υωιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ ςθμειακισ χωροκζτθςθσ και λειτουργίασ μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ, ςε ςυνδυαςμό με τα επενδεδυμζνα δθμόςια και ιδιωτικά
κεωάλαια, ςυνιςτά πίεςθ για τθν επίτευξθ ιςορροπίασ μεταξφ βζλτιςτου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και περιοριςμοφ τθσ επιβάρυνςθσ επιχειριςεων και των
παραγωγϊν από δαπάνεσ μετεγκατάςταςθσ των μονάδων.
6. Θ ζλλειψθ καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ςυνδυαςμό κα με τθν
προςκικθ νζων χριςεων – τεχνθτοί φωαλοι, αλιευτικόσ τουριςμόσ, καταδυτικά
πάρκα – δεν διευκόλυνε τον προςδιοριςμό Υ.Α.Ω. με ςαωζςτερα κριτιρια.
ίσ ςυμπζραςμα των παραπάνω προβλθμάτων που αναδείχκθκαν προκφπτουν τα εξισ:

ΥΡΕΚΑ

-

Θ ανάγκθ κακοριςμοφ ςαωϊν και μετριςιμων ςτόχων του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.

-

Θ ςκοπιμότθτα εωαρμογισ προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ του καλάςςιου
και υδάτινου περιβάλλοντοσ, τα αποτελζςματα των οποίων ςε ςυνδυαςμό με
τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ ανάπτυξθσ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, κα
αποτελζςουν τα κφρια ςτοιχεία αξιολόγθςθσ και επανακακοριςμοφ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.

-

Ψο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. αποτελεί ευκαιρία για τθν Ελλάδα να πρωτοςτατιςει, ςτο
επίπεδο χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ, ςε
επίπεδο Ε.Ε.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 10. ΒΑΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΕ
Σι αναγκαίεσ πρόςκετεσ μελζτεσ και άλλεσ ενζργειεσ, για τθν ουςιαςτικι και αξιόπιςτθ
εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., αποτελοφν:
1. Πελζτθ για τθ βελτίωςθ του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω., για τθν Ωδατοκαλλιζργεια των
εςωτερικϊν επιωανειακϊν υδάτων, με βάςθ τα αποτελζςματα των διαχειριςτικϊν
ςχεδίων λεκανϊν απορροισ. Αωορά απαραίτθτθ και κρίςιμθ προςκικθ, θ οποία κα
προςδϊςει ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα ςτο Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
-

άορζασ: Ω.ΥΕ.Ξ.Α.

-

Ενζργεια: ανάκεςθ μελζτθσ ι εςωτερικι παραγωγι Ω.ΥΕ.Ξ.Α. – Δ/νςθ
έωροταξίασ

2. Χφςτθμα προβολισ, διαβοφλευςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. Αωορά ςτθ διατφπωςθ του πρωτοκόλλου παρακολοφκθςθσ και
μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ.
-

άορζασ: Ω.ΥΕ.Ξ.Α.

-

Ενζργεια 1: δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ – Ω.ΥΕ.Ξ.Α.

-

Ενζργεια 2: μελζτθ ςυλλογισ, κωδικοποίθςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων,
δεικτϊν και άλλων παραμζτρων από τθν εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. και των
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, ςφνταξθ εκκζςεων αξιολόγθςθσ – ανάκεςθ
παροχισ υπθρεςιϊν.

10.1 ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
Αωοροφν μελζτεσ και ενζργειεσ ςε δεφτερο επίπεδο, θ απουςία των οποίων δεν αποτελεί
εμπόδιο για τθν άμεςθ εωαρμογι του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω.
1. Δθμιουργία χωρικοφ παρατθρθτιριου. Αωορά δομι με ευκφνθ και εποπτεία του
Ω.ΥΕ.Ξ.Α. και αωετθρία τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ εωαρμογισ του
Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α.Ω. και ςτθ ςυνζχεια τθ διεφρυνςθ του αντικειμζνου του, ωσ
παρατθρθτιριου καλάςςιου και των λοιπϊν υδάτων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.
2. Σλοκλιρωςθ καταγραωισ και αποτφπωςθσ ςε εκνικό επίπεδο των λιβαδιϊν
Υοςειδωνίασ και άλλων περιοχϊν με απειλοφμενα και προςτατευόμενα είδθ.
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Ενζργεια: Ανάκεςθ εργαςίασ.
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ΚΕΧΑΛΑΙΟ 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΧΙΑ
Ξατά τθ ςφνταξθ τθσ ΧΠΥΕ λιωκθκαν ιδιαίτερα υπόψθ, εκτόσ των παρακάτω αναωορϊν, τα
εξισ:
ΚΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΧΙΑ
-

ΥΦίΨΣΞΣΟΟΣ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παρακτίων ηωνϊν τθσ
Πεςογείου, Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 34/19 /4.2.2009 EL.

-

Report of Greece on Coastal Zone Management, ΩΥΕέίΔΕ (2006).

1. Ψο Γενικό Υλαίςιο έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ τθσ έϊρασ.
2. Ψα Υεριωερειακά Υλαίςια έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ.
3. Θ Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ Αλιείασ 2007-2013 (2007), που εκπονικθκε για λογαριαςμό του Ωπ.
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Ψροωίμων από τθν ENVECO A.E..
4. Θ Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ του Ειδικοφ Υλαιςίου
έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ για τθ Βιομθχανία (2007), που
εκπονικθκε για λογαριαςμό του Ω.ΥΕ.έί.Δ.Ε. από το γραωείο μελετϊν
Αργυρόπουλοσ Δ.
5. Θ μελζτθ του Ειδικοφ Υλαιςίου έωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ
για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ (Α’ άάςθ – Β’ άάςθ) (2010), που εκπονικθκε για
λογαριαςμό του Χυνδζςμου Ελλινων Καλαςςοκαλλιεργειϊν από τουσ APC A.E. –
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ ΧΩΠΒΣΩΟΣΩ Α.Ε. – ΕΟΞΕΚΕ.
6. Σ ωάκελοσ αιτιματοσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Κεςςαλονίκθσ
(2005), που εκπονικθκε για λογαριαςμό τθσ Ρομαρχιακισ Αυτ/ςθσ Κεςςαλονίκθσ
από τθν Alpha MENTOR Ε.Υ.Ε..
7. Σ ωάκελοσ του αιτιματοσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω. ΠΩΔΛΑ ΠΑΞΦΩΓΛΑΟΣΩ – ΥΩΔΡΑΧ
Α.Ε. (2010).
8. Σ ωάκελοσ αιτιματοσ κακοριςμοφ Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου Ρ. Θμακίασ (2010),
που εκπονικθκε για λογαριαςμό τθσ Ρομαρχιακισ Αυτ/ςθσ Θμακίασ από τθν Alpha
MENTOR Ε.Υ.Ε. και ΡΕΑΦέΣΧ Σ.Ε..
9. Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Υ.Σ.Α.Ω. Κερμαϊκοφ κόλπου (2005).
10. Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Υ.Σ.Α.Ω. Ρ. Θμακίασ (2010).

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
Aguilar-Manjarrez J., Kapetsky J.M. & Soto D., 2008. The potential of spatial planning tools
to support the ecosystem approach to aquaculture. FAO/Rome. Expert Workshop. 19–21
November 2008. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. No.17, 176 pp.
Aligizaki K. & Nikolaidis G., 2008. Morphological identification of two tropical dinoflagellates
of the genera Gambierdiscus and Sinophysis in the Mediterranean Sea. J. Biol. Res. 9:
75–82.
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Αναςταςιάδου Ψ., 2010. Βιονομικι μελζτθ τθσ γαρίδασ Atyaephyra desmarestii με ζμωαςθ
ςτθ δυναμικι πλθκυςμϊν του είδουσ. Διδακτορικι διατριβι, Ψμιμα Βιολογικϊν
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12.1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Χτο παρόν κεωάλαιο γίνεται ςυνοπτικι αναωορά του κυριότερου εκνικοφ και κοινοτικοφ
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν υδατοκαλλιεργθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.
Χυμπεριλαμβάνονται και υποςτθρικτικά κείμενα (Αποωάςεισ, Ανακοινϊςεισ, Χυςτάςεισ) τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου.

Θαλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ
-

-

Ρ. 2742/1999 (άΕΞ 207Α/1999): «έωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, αειωόροσ ανάπτυξθ και
άλλεσ διατάξεισ», ο οποίοσ αωορά ςτθ χωροκζτθςθ ενόσ υποδοχζα μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ, όπου παράγει ζνα οριοκετθμζνο πλαίςιο δυνατοτιτων και
αρμοδιοτιτων και ςυγκεκριμζνα:


τθ χωροκζτθςθ τθσ Υ.Σ.Α.Ω. ωσ προσ τθ κζςθ, τθν ζκταςθ, τα όρια και τισ κζςεισ
των μονάδων,



τον προςδιοριςμό των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, τθν τυπολογία τουσ και
τθ δυναμικότθτά τουσ,



τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ λειτουργίασ τθσ Υ.Σ.Α.Ω.,



το ωορζα διαχείριςθσ τθσ Υ.Σ.Α.Ω.

Ωπ. Απόωαςθ ΩΥΕέίΔΕ 17239/1175Β/2002: «Ξακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν, διαδικαςίασ
και προχποκζςεων χωροκζτθςθσ Υ.Σ.Α.Ω.».

Αδειοδότθςθ μονάδων Τδατοκαλλιζργειασ
Ψο κεςμικό πλαίςιο, που αναλυτικά περιγράωεται παρακάτω, ορίηει τθν κατάταξθ των
ζργων ςε διαωορετικζσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθν περιβαλλοντικι όχλθςθ που μπορεί να
προκαλζςουν, τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν ζκδοςθ των περιβαλλοντικϊν
αδειοδοτιςεων και το αναλυτικό περιεχόμενο των απαιτοφμενων για τθν ζκδοςι τουσ
μελετϊν.
–

Ξ.Ω.Α. 15393/2332/2002 (άΕΞ 1022Β/2002): «Ξατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων
και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ…», με τθν εωαρμογι τθσ οποίασ καταργικθκαν και
αντικαταςτάκθκαν τα άρκρα 4 και 5 τθσ Ξ.Ω.Α. 69269/5387/90. Χφμωωνα με τθν
ιςχφουςα Ξ.Ω.Α. τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηουν κοινά
χαρακτθριςτικά, ωσ προσ τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν τουσ
επιπτϊςεων, κατατάςςονται ςε δζκα (10) ομάδεσ (π.χ. λιμενικά ζργα,
υδατοκαλλιζργειεσ, κ.α.), ενϊ διαχωρίηονται ςε κατθγορία πρϊτθ (υποκατθγορίεσ 1 και
2) και κατθγορία δεφτερθ (υποκατθγορίεσ 3 και 4) ανάλογα με το μζγεκοσ του ζργου
(π.χ. το μζγεκοσ τθσ λιμενολεκάνθσ ι τουσ τόνουσ παραγωγισ τθσ Ωδατοκαλλιζργειασ).
Πζςω αυτισ τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ για όλα τα ζργα και τισ δραςτθριότθτεσ πρζπει
να κινθκεί διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ενϊ πλζον γίνεται διάκριςθ
βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων, όπωσ είναι το μζγεκοσ, θ ποςότθτα λυμάτων ι θ
ποςότθτα παραγωγισ.

–

Ξ.Ω.Α. 145799/2005 (άΕΞ 1002Β/2005): Χυμπλιρωςθ τθσ ΞΩΑ 15393/2332/2002
«Ξατάταξθ δθμοςίων ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ ςφμωωνα με το άρκρο
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3 του Ρ. 1650/86 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του Ρ. 3010/2002 με τισ
οδθγίεσ 97/11/ΕΞ και 96/61/ΕΞ.
–

Ξ.Ω.Α. 11014/703/ά104/2003 (άΕΞ 332/2003): «Διαδικαςία Υροκαταρτικισ
Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (Υ.Υ.Ε.Α.) και Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν
Τρων (Ε.Υ.Σ.)», με τθν εωαρμογι τθσ οποίασ καταργοφνται τα άρκρα 6, 7, 8, 9 και 10
τθσ Ξ.Ω.Α. 69269/5387/90 και περιγράωει αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ Υροκαταρτικισ
Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ και Εγκρίςεισ Υεριβαλλοντικϊν Τρων για
κάκε μία από τισ κατθγορίεσ των ζργων ι των δραςτθριοτιτων που κατατάςςονται
μζςω τθσ Ξ.Ω.Α. 15393/2332/2002.

–

Σδθγία 2001/42/ΕΞ: «για τθν εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων
ςχεδίων και προγραμμάτων» και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εωαρμογι
αυτισ μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ με το εκνικό δίκαιο και ςυγκεκριμζνα τθν υπ. αρικ.
ΩΥΕέίΔΕ/ΕΩΥΕ/οικ. 107017/2006 (άΕΞ 1225Β’/2006) «Εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ
τισ οδθγίασ 2001/42/ΕΞ.

–

Ρ. 2971/2001: «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ», ο οποίοσ διζπει κάκε
δραςτθριότθτα (άρα και τθν Ωδατοκαλλιζργεια) που ςχετίηεται με τον αιγιαλό και τθν
παραλία. Χυγκεκριμζνα, πραγματεφεται τθν κυριότθτα αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και
παρόχκιασ ηϊνθσ, τισ επιτροπζσ κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ, τθ διαδικαςία
κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ, παραλίασ και παλαιοφ αιγιαλοφ, τθ δθμιουργία
παραλίασ κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ και τουσ περιοριςμοφσ, τισ περιπτϊςεισ
υποχρεωτικισ χάραξθσ αιγιαλοφ και παραλίασ, τα ςτοιχεία κακοριςμοφ αιγιαλοφ και
παραλίασ, τθν απαλλοτρίωςθ ιδιωτικϊν κτθμάτων, τα προςτατευτικά ζργα και τισ
προςχϊςεισ, τισ παραχωριςεισ νθςίδων του Δθμοςίου.

Λειτουργία – Ανάπτυξθ μονάδων Τδατοκαλλιζργειασ


Ωπ. Απόωαςθ ΩΥΑΑΨ 95767/2010 (άΕΞ 1343Β/2010): Βαςικζσ και πρόςκετεσ διατάξεισ
άςκθςθσ τθσ βιολογικισ Ωδατοκαλλιζργειασ, ςτα πλαίςια των Ξαν. (ΕΞ) 834/2007 του
Χυμβουλίου και Ξαν. (ΕΞ) 710/2010 τθσ Επιτροπισ.



Εγκφκλιοσ ΩΥΕέίΔΕ 121570/1886/2009: «Φφκμιςθ κεμάτων υδατοκαλλιεργθτικϊν
μονάδων».



Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ COM (2009) 162/2009: Σικοδομϊντασ ζνα βιϊςιμο μζλλον
για τθν Ωδατοκαλλιζργεια: Ρζα ϊκθςθ ςτθ ςτρατθγικι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ
Ευρωπαϊκι Ωδατοκαλλιζργειασ.



Ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου (2009/2107(INI)) ςχετικά με μία νζα ϊκθςθ ςτθ
ςτρατθγικι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ Ωδατοκαλλιζργειασ.



Υ.Δ. 68/2009 (άΕΞ 90Α/2009) «περί κανονιςμοφ αλιείασ ςτουσ κόλπουσ Κεςςαλονίκθσ
και Κερμαϊκό».



Ξανονιςμόσ 762/2008/ΕΞ «Υερί των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που πρζπει να υποβάλλουν
τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τθν Ωδατοκαλλιζργεια και για τθν κατάργθςθ του Ξαν. (ΕΞ)
αρικ. 788/96».
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Ξανονιςμόσ 708/2007/ΕΞ ςχετικά με τθ χριςθ ςτθν Ωδατοκαλλιζργεια ξζνων και
απόντων ςε τοπικό επίπεδο ειδϊν, με τισ παρακάτω τροποποιιςεισ: α) Ξανονιςμόσ
535/2008/ΕΞ για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εωαρμογισ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ)
αρικ. 708/2007, β) Ξανονιςμόσ 506/2008/ΕΞ για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ
IV του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 708/2007, γ) Ψροποιθτικι Απόωαςθ COM (2010) 393/197-2010 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου ςχετικά με τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 708/2007.



Ωπ. Απόωαςθ ΩΥΑΑΨ 141217/2007 «Φφκμιςθ αδειοδότθςθσ των μονάδων καλάςςιασ
ιχκυοκαλλιζργειασ», που παρζχει τθ δυνατότθτα μετατροπισ τθσ αδειοδότθςθσ
υωιςτάμενων μονάδων, ςε μιςκϊςεισ με άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ «Καλάςςιων
Πεςογειακϊν Λχκφων».



Ωπ. Απόωαςθ ΓΕίΦΓΛΑΧ 1404476/6-2-04 για τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ
παραχϊρθςθσ, μίςκωςθσ, αναμίςκωςθσ υδάτινων εκτάςεων για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ
ι μετεγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ εντατικισ ι θμιεντατικισ μορωισ, των
δθμόςιων ιχκυοτροωείων (λιμνοκαλαςςϊν, λιμνϊν) και λοιπϊν ιχκυοτρόωων υδάτων
κακϊσ και τθσ χοριγθςθσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδων».



Ρ. 3208/2003 ςχετικά με τθ Πίςκωςθ Εςωτερικϊν Ωδάτων.



Εγκφκλιοσ ΩΥΑΑΨ 143607/2003 «Εκμίςκωςθ καλάςςιων εκτάςεων και χοριγθςθ
αδειϊν, για τθν ίδρυςθ μονάδων καλλιζργειασ κόκκινου τόνου (Thunnus
thynnus), μαγιάτικου (Seriola spp.) ροωοφ (Epinephelus spp.) μυλοκοπίου (Umbrina
cirrosa) γλϊςςασ (Solea vulgaris) & καλκανιοφ (Psetta maxima)», ςε ςυνζχεια των
εγκυκλίων 260727/1994 και 258169/2000 για τθν αναςτολι μιςκϊςεων για τα είδθ
τςιποφρα – λαβράκι και νζα είδθ, αντίςτοιχα.



Ρ. 3010/25/02 «Εναρμόνιςθ του Ρ. 1650/86 με τθσ Σδθγίεσ 97/11/ΕΕ, διαδικαςία
οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα και τθσ διατάξεισ», που
αωοροφν τθ διαδικαςία οριοκζτθςθσ μθ πλεφςιμων ποταμϊν, χειμάρρων, ρεμάτων,
ρυακιϊν ι ςε τμιματά τθσ. Θ ςχετικι διάταξθ ζχει χριςθ ςε εκτατικι ι εντατικζσ
υδατοκαλλιζργειεσ οργανιςμϊν ςε γλυκά νερά.



Εγκφκλιοσ ΩΥ. ΓΕίΦΓΛΑΧ 145320/2002, ςχετικϊσ με τθσ όρουσ, τθσ προχποκζςεισ και
τθσ παραμζτρουσ που πρζπει να τθροφν – ανά τφπο & είδοσ – οι μονάδεσ
Ωδατοκαλλιζργειασ.



Ρ. 998/1979 περί «Υροςταςίασ των δαςϊν & των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ
έϊρασ» και του αρκ. 19 όπου αναωζρεται: Θ παραχϊρθςθ, μίςκωςθ, αναμίςκωςθ,
ανανζωςθ ι παράταςθ τθσ μίςκωςθσ υδάτινων εκτάςεων για ίδρυςθ, επζκταςθ ι
μετεγκατάςταςθ μονάδων Ωδατοκαλλιζργειασ εντατικισ ι θμιεντατικισ μορωισ, κακϊσ
και των δθμόςιων ιχκυοτροωείων (λιμνοκαλαςςϊν, λιμνϊν) και λοιπϊν ιχκυοτρόωων
υδάτων γίνονται με απόωαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Υεριωζρειασ, ςφμωωνα με
τθσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ αλιευτικισ νομοκεςίασ και καταρτίηονται με ςφμβαςθ που
περιβάλλεται τον τφπο του ςυμβολαιογραωικοφ εγγράωου μεταξφ του δθμοςίου
εκπροςωποφμενο από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Υεριωζρειασ και του μιςκωτι, μζςα
ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ παραπάνω απόωαςθσ. Πε τθν ίδια απόωαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Υεριωζρειασ χορθγείται θ άδεια για τθν εγκατάςταςθ
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τεχνθτισ καλλιζργειασ υδρόβιων ηϊων (ίδρυςθ και λειτουργίασ των μονάδων
Ωδατοκαλλιζργειασ και θμιεντατικισ μορωισ).

Παρακολοφκθςθ υδάτων
-

Απόωαςθ 2010/477/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 1θσ Χεπτεμβρίου 2010, ςχετικά με τα
κριτιρια και τα μεκοδολογικά πρότυπα για τθν καλι περιβαλλοντικι κατάςταςθ των
καλάςςιων υδάτων.

-

Σδθγία 2008/105/ΕΞ ςχετικά με πρότυπα ποιότθτασ περιβάλλοντοσ ςτον τομζα τθσ
πολιτικισ των υδάτων κακϊσ και ςχετικά με τθν τροποποίθςθ και τθ ςυνακόλουκθ
κατάργθςθ των οδθγιϊν του Χυμβουλίου 82/176/ΕΣΞ, 83/513/ΕΣΞ, 84/491/ΕΣΞ,
86/280/ΕΣΞ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/60ΕΞ.

-

Υ.Δ. 51/2007 για τον κακοριςμό μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ
προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2000/60/ΕΞ, όπου αυτό ζχει εωαρμογι ςτθ χριςθ του νεροφ για τθν
Ωδατοκαλλιζργεια.

-

Σδθγία 2006/44/ΕΞ περί ποιότθτασ των γλυκζων υδάτων που ζχουν ανάγκθ
προςταςίασ ι βελτίωςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ των ιχκφων.

-

Σδθγία 2006/113/ΕΞ περί τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ των υδάτων για Σςτρακοειδι.

-

Σδθγία 2006/11/ΕΞ «Για τθ ρφπανςθ που προκαλείται από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ
ουςίεσ που εκχζονται ςτο υδάτινο περιβάλλον».

-

Σδθγία 2006/118/ΕΞ «Χχετικά με τθν προςταςία των υπόγειων υδάτων από τθ
ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ».

-

Ξ.Ω.Α. 43504/2005 (άΕΞ 1866Β/2005): Ξατθγορίεσ αδειϊν χριςθσ υδάτων και
εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςισ τουσ, διαδικαςία ζκδοςθσ, περιεχόμενο και διάρκεια
ιςχφοσ αυτϊν.

-

Ξ.Ω.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (άΕΞ 1784Β/2003) Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ
Υράξθσ Ω.Χ. 2/1.2.2001 «Ξακοριςμόσ των κατευκυντθρίων και οριακϊν τιμϊν
ποιότθτασ των νερϊν από απορρίψεισ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν που υπάγονται
ςτον κατάλογο ΛΛ τθσ οδθγίασ 76/464/ΕΣΞ.

-

Ρ. 3199/2003 για τθν προςταςία και τθ διαχείριςθ των υδάτων, εναρμόνιςθ με τθν
Σδθγία 2000/60/ΕΞ.

-

Σδθγία 2000/60/ΕΞ για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ
πολιτικισ των υδάτων.

-

Σδθγία 91/676/ΕΣΞ για τθν προςταςία των υδάτων από τθ νιτρορφπανςθ γεωργικισ
προζλευςθσ.

-

Ξ.Ω.Α. 46399/1352/86 (άΕΞ 438Β/1986) για τθν ποιότθτα των επιωανειακϊν νερϊν
που προορίηονται για «πόςιμα», «κολφμβθςθ», «διαβίωςθ ψαριϊν ςε γλυκά νερά» και
«καλλιζργεια και αλιεία οςτρακοειδϊν».
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Τγιεινι και αςφάλεια προϊόντων Τδατοκαλλιζργειασ
-

Υ.Δ. 28/2009 (άΕΞ46Α/2009): Απαιτιςεισ υγειονομικοφ ελζγχου για τα ηϊα
Ωδατοκαλλιζργειασ και τα προϊόντα τουσ και μζτρα για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ οριςμζνων αςκενειϊν των υδρόβιων ηϊων, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ
Σδθγίεσ 2006/88/ΕΞ και 2008/53/ΕΞ.

-

Υ.Δ. 79/2007 (άΕΞ 95Α/2007): Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα εωαρμογισ των
Ξανονιςμϊν (ΕΞ) υπ’ αρικμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον αωορά ςτουσ κανόνεσ
υγιεινισ για τα τρόωιμα ηωικισ προζλευςθσ, των επίςθμων ελζγχων ςτα προϊόντα
αυτά που προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο και τισ κανόνεσ υγείασ και
καλισ διαβίωςθσ των ηϊων και εναρμόνιςθ τισ κτθνιατρικισ νομοκεςίασ με τθν υπ’
αρικμ. 2004/41/ΕΞ Σδθγία του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου.

-

Ξανονιςμόσ 1664/2006/ΕΞ για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 2074/2005
ςχετικά με μζτρα εωαρμογισ για οριςμζνα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ που
προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο και για τθν κατάργθςθ οριςμζνων
μζτρων εωαρμογισ.

-

Ξανονιςμόσ 1881/2006/ΕΞ για τον κακοριςμό μζγιςτων επιτρεπτϊν επιπζδων για
οριςμζνεσ ουςίεσ οι οποίεσ επιμολφνουν τα τρόωιμα.

-

Ξανονιςμόσ 2073/2005/ΕΞ περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων για τα τρόωιμα και
τροποποίθςθ αυτοφ μζςω του Ξανονιςμοφ 1441/2007/ΕΞ.

-

Ξανονιςμόσ 2076/2005/ΕΞ για τθ κζςπιςθ μεταβατικϊν διατάξεων ςχετικά με τθν
εωαρμογι των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (ΕΞ)
αρικ. 853/2004, (ΕΞ) αρικ. 854/2004 και (ΕΞ) αρικ. 882/2004 και για τθν τροποποίθςθ
των κανονιςμϊν (ΕΞ) αρικ. 853/2004 και (ΕΞ) αρικ. 854/2004.

-

Ξανονιςμόσ 852/2004/ΕΞ (και το διορκωτικό τθσ) για τθν υγιεινι των τροωίμων.

-

Ξανονιςμόσ 853/2004/ΕΞ για τον κακοριςμό ειδικϊν κανόνων υγιεινισ για τα τρόωιμα
ηωικισ προζλευςθσ.

-

Ξανονιςμόσ 854/2004/ΕΞ για τον κακοριςμό ειδικϊν διατάξεων για τθν οργάνωςθ των
επίςθμων ελζγχων ςτα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ που προορίηονται για
κατανάλωςθ από τον άνκρωπο.

-

Ξανονιςμόσ 882/2004/ΕΞ για τθ διενζργεια επιςιμων ελζγχων τθσ ςυμμόρωωςθσ προσ
τθ νομοκεςία περί ηωοτροωϊν και τροωίμων και προσ τουσ κανόνεσ για τθν υγεία και
τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων.

-

Εγκφκλιοσ ΩΥΑΑΨ 313153/2002 ςχετικά με τθν τροποποίθςθ προγράμματοσ
επιτιρθςθσ ηωνϊν ι περιοχϊν παραγωγισ δίκυρων μαλακίων για παρουςία
καλαςςίων βιοτοξινϊν.

-

Σδθγία 2006/88/ΕΞ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ υγειονομικοφ ελζγχου για τα ηϊα
Ωδατοκαλλιζργειασ και τα προϊόντα τισ και ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ οριςμζνων ηϊων.

-

Απόωαςθ τθσ Επιτροπισ 2002/226/ΕΞ τθσ 15θσ Παρτίου 2002, για τθ κζςπιςθ ειδικϊν
υγειονομικϊν ελζγχων με τθ ςυλλογι και τθν επεξεργαςία οριςμζνων δίκυρων
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μαλακίων με επίπεδο αμνθςιακισ τοξίνθσ των μαλακίων (ASP) που υπερβαίνει τθν
οριακι τιμι που ζχει κακοριςτεί ςτθν οδθγία 91/492/ΕΣΞ.
-

Απόωαςθ τθσ Επιτροπισ 2004/623/ΕΞ τθσ 23θσ Λουλίου 2004, για τθν τροποποίθςθ τθσ
Απόωαςθσ 2003/804/ΕΞ όςον αωορά τισ ειςαγωγζσ ηϊντων μαλακίων για κατανάλωςθ
από τον άνκρωπο –κοινοποιθκείςα υπό τον αρικμό Ε(2004)2613.

-

Απόωαςθ τθσ Επιτροπισ 2003/858/ΕΞ τθσ 21θσ Ροεμβρίου 2003, ςχετικά με τον
κακοριςμό των ορίων υγειονομικοφ ελζγχου και των απαιτιςεων πιςτοποίθςθσ για τισ
ειςαγωγζσ ηϊντων, των αυγϊν και των γαμετϊν τουσ που προορίηονται για
καλλιζργεια και ηϊντων ψαριϊν Ωδατοκαλλιζργειασ και των προϊόντων τουσ που
προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.

-

Απόωαςθ τισ Επιτροπισ 2002/225/ΕΞ για τθν εωαρμογι λεπτομερϊν κανόνων όςον
αωορά ςτα ανϊτατα όρια και τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ για οριςμζνεσ καλάςςιεσ
βιοτοξίνεσ ςτα δίκυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόηωα και τα γαςτερόποδα.

-

Απόωαςθ τισ Επιτροπισ 2003/390/ΕΞ για τθ κζςπιςθ ειδικϊν όρων για τθ διάκεςθ
ςτθν αγορά των ειδϊν των ηϊων Ωδατοκαλλιζργειασ και των προϊόντων τισ που δεν
κεωροφνται ευπακι όςον αωορά οριςμζνουσ νόςουσ

-

Απόωαςθ τισ Επιτροπισ 2003/774/ΕΞ περί εγκρίςεωσ οριςμζνων επεξεργαςιϊν δια
των οποίων αναχαιτίηεται θ ανάπτυξθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν ςτα δίκυρα
μαλάκια και ςτα γαςτερόποδα τισ κάλαςςασ.

Προςτατευόμενα είδθ
-

ΞΩΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (άΕΞ 1495Β/2010) «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν
για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και των οικοτόπων/ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε
ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 79/409/ΕΣΞ, «Υερί διατθριςεωσ των
άγριων πτθνϊν», όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 2009/147/ΕΞ.

-

Απόωαςθ 1999/800/ΕΞ του Χυμβουλίου, ςχετικά με τθ ςφναψθ του πρωτοκόλλου για
τισ περιοχζσ ειδικισ προςταςίασ και βιοποικιλότθτασ ςτθ Πεςόγειο κακϊσ και τθν
αποδοχι των παραρτθμάτων του εν λόγω πρωτοκόλλου (ςφμβαςθ τθσ Βαρκελϊνθσ).

-

ΞΩΑ 33318/3082/1998 (άΕΞ 289/1989) «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ
διατιρθςθ των ωυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και
χλωρίδασ.». Εναρμόνιςθ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ.

-

Ξοινοτικι Σδθγία 92/43/ΕΣΞ «Για τθ διατιρθςθ των ωυςικϊν οικοτόπων
κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ».

-

Ανακοίνωςθ Επιτροπισ (COM *2006+ 216) Ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ
ωσ το 2010.

-

Ρ. 1135/1983 (άΕΞ 32Α/1983) «Ξφρωςθ τθσ Βζρνθσ».

-

Ρ. 2055/1992 (άΕΞ 105Α/1992) «Ξφρωςθ ςφμβαςθσ διεκνοφσ εμπορίασ ειδϊν άγριασ
πανίδασ και χλωρίδασ που κινδυνεφουν να εξαωανιςτοφν».

-

Ρ. 2204/1994 (άΕΞ 59Α/1994) «Ξφρωςθ Χφμβαςθσ για τθ Βιολογικι Υοικιλότθτα»
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-

Υ.Δ. 67/23/1981 «Υερί προςταςίασ τθσ αυτοωυοφσ έλωρίδασ και Άγριασ Υανίδασ και
κακοριςμό διαδικαςίασ ςυντονιςμοφ και Ελζγχου και Ζρευνασ αυτϊν.»

-

Χχζδιο νόμου (2010) για τθν προςταςία τθσ Βιοποικιλότθτασ.

Εκνικά καλάςςια πάρκα – Περιοχζσ προςταςίασ
-

ΞΩΑ 12966/2009 (άΕΞ 220/ΑΑΥ/2009): έαρακτθριςμόσ των χερςαίων, υδάτινων και
καλάςςιων περιοχϊν των εκβολϊν των ποταμϊν Γαλλικοφ, Αξιοφ, Οουδία και
Αλιάκμονα, τθσ Αλυκισ Ξίτρουσ και τθσ λιμνοκάλαςςασ Ξαλοχωρίου και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τουσ ωσ Εκνικοφ Υάρκου και κακοριςμόσ χριςεων, όρων και περιοριςμϊν
δόμθςθσ.

-

ΞΩΑ 12365/2009 (άΕΞ 159Δ/2009): έαρακτθριςμόσ των χερςαίων, υδάτινων και
καλάςςιων περιοχϊν τθσ λιμνοκάλαςςασ Ξoτυχίου, του δάςουσ Χτροωιλιάσ και τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ τουσ (Ρ. Αχαΐασ Ρ. Θλείασ) ωσ «Εκνικό Υάρκο Ωγροτόπων
Ξoτυχίου – Χτροωιλιάσ».

-

ΞΩΑ 28651/2009 (άΕΞ 302Δ/2009) έαρακτθριςμόσ των λιμνϊν Πικρισ και Πεγάλθσ
Υρζςπασ και τθσ λεκάνθσ απορροισ αυτϊν ωσ Εκνικοφ Υάρκου.

-

ΞΩΑ 36427/2009 (άΕΞ 396Δ/2009): έαρακτθριςμόσ των χερςαίων, υδάτινων και
καλάςςιων περιοχϊν των Χτενϊν και εκβολϊν των ποταμϊν Αχζροντα και Ξαλαμά,
του Ζλουσ Ξαλοδικίου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τουσ, ωσ Υεριοχϊν Υροςταςίασ τθσ
άφςθσ και Υεριωερειακϊν ηωνϊν.

-

ΞΩΑ 39542/2008 (άΕΞ 441/ΨΑΑΥΚ/2008): Ψροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 6919/2004
κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ «έαρακτθριςμόσ των λιμναίων και υδάτινων περιοχϊν
του υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ των λιμνϊν Βόλβθσ – Ξορϊνειασ και Πακεδονικϊν
Ψεμπϊν ωσ «Εκνικό Υάρκο Ωγροτόπων και λιμνϊν Ξορϊνειασ – Βόλβθσ και των
Πακεδονικϊν Ψεμπϊν» και κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ και κακοριςμόσ χριςεων,
όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ».

-

ΞΩΑ 11989/2008 (άΕΞ 123Δ/2008): έαρακτθριςμόσ των χερςαίων, υδάτινων και
καλάςςιων περιοχϊν του Αμβρακικοφ κόλπου ωσ Εκνικοφ Υάρκου και κακοριςμόσ
χριςεων, όρων και περιοριςμϊν.

-

ΞΩΑ 44549/2008 (άΕΞ 497/ΨΔ/2008) έαρακτθριςμόσ των υγροβιοτόπων Δζλτα Ρζςτου,
Οίμνθσ Βιςτωνίδασ με λιμνοκαλάςςια και λιμνιαία χαρακτθριςτικά, Οίμνθσ Λςμαρίδασ
και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τουσ ωσ Εκνικό Υάρκο με Υεριωερειακι Ηϊνθ.

-

Υ.Δ. άΕΞ 571Δ/2006: έαρακτθριςμόσ χερςαίων, καλάςςιων και υδάτινων περιοχϊν
ςτον Ωγρότοπο και ςτθν ακτι ήαλιδίου διμου Ξω, νιςου Ξω (ν. Δωδεκανιςου) ωσ
περιοχισ προςταςίασ τθσ άφςθσ και χαρακτθριςμόσ ωσ περιωερειακισ ηϊνθσ τθσ
χερςαίασ περιοχισ διμου Ξω, νιςου Ξω (Ρ. Δωδεκανιςου)

-

ΞΩΑ 22306/2006 (άΕΞ 477Δ/2006): έαρακτθριςμόσ των λιμνοκαλάςςιων, χερςαίων,
ποτάμιων περιοχϊν του νοτίου τμιματοσ του Ρομοφ Αιτωλοακαρνανίασ και του
νθςιωτικοφ ςυμπλζγματοσ των Β. και Ρ. Εχινάδων του Ρομοφ Ξεωαλλθνίασ ωσ Εκνικό
Υάρκο με τθν ονομαςία «Εκνικό Υάρκο Οιμνοκαλαςςϊν Πεςολογγίου−Αιτωλικοφ,
κάτω ρου και εκβολϊν ποταμϊν Αχελϊου και Ευινου και νιςων Εχινάδων».
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-

ΞΩΑ 42699/2006 (άΕΞ 98/ΨΑΑΥΚ/2006): έαρακτθριςμόσ του υγρότοπου Οίμνθσ
Ξερκίνθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του ωσ Εκνικοφ Υάρκου και κακοριςμόσ
χριςεων, όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ.

-

ΞΩΑ 49567/2006 (άΕΞ 1071Δ/2006): Ξακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν
προςταςία, διατιρθςθ και διαχείριςθ τθσ ωφςθσ και του τοπίου ςε χερςαία και
υδάτινα τμιματα τθσ δυτικισ Πιλου.

-

Υ.Δ. άΕΞ 1272Δ/2003: Ψροποποίθςθ του από 1.12.1999 Υροεδρικοφ Διατάγματοσ
«έαρακτθριςμόσ χερςαίων και καλάςςιων περιοχϊν του κόλπου Οαγανά και των
νιςων Χτροωάδων ωσ Εκνικό Καλάςςιο Υάρκο και χαρακτθριςμόσ ωσ περιωερειακισ
ηϊνθσ του Εκνικοφ Καλάςςιου Υάρκου τθσ χερςαίασ ζκταςθσ του Διμου Ηακφνκου
(τζωσ Διμοσ Ηακυνκίων και κοινότθτεσ Βαςιλικοφ, Αμπελοκιπων και Αργαςίου) και
του Διμου Οαγανά (τζωσ κοινότθτεσ Ξαλαμακίου, Πουηακίου, Ξερίου, Υαντοκράτορα
και Οικακιάσ) Ρ. Ηακφνκου.

-

ΞΩΑ 23537/2003 (άΕΞ 621Δ/2003): έαρακτθριςμόσ τθσ χερςαία και καλάςςιασ
περιοχισ των Βορείων Χποράδων ωσ Εκνικοφ Καλάςςιου Υάρκου.

-

Ρ. 3044/2002 (άΕΞ 197Α/2002): «Πεταωορά ςυντελεςτι δόμθςθσ και ρφκμιςθσ άλλων
κεμάτων αρμοδιότθτασ ΩΥΕέίΔΕ», όπου ιδρφονται περιοχζσ προςταςίασ.

-

Ρ. 3017/2002 «Ξφρωςθ του πρωτοκόλλου του Ξιότο ςτθ ςφμβαςθ πλαίςιο των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθν αλλαγι του κλίματοσ».

-

Υ.Δ. άΕΞ 395Δ/2000: έαρακτθριςμόσ χερςαίων και καλάςςιων περιοχϊν του Χχοινιά –
Παρακϊνα Αττικισ ωσ Εκνικοφ πάρκου.

-

Ρ. 1650/1986 (άΕΞ 160Α/1986) για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Θαλάςςια πολιτικι Ε.Ε.
-

Υρόταςθ Ξανονιςμοφ COM (2010) 494/2010 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου για τθ κζςπιςθ προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ πολιτικισ.

-

Σδθγία 2008/56/ΕΞ Υερί πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ για το
καλάςςιο περιβάλλον (οδθγία πλαίςιο για τθ καλάςςια ςτρατθγικι).

-

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ (COM/2008/791): Ζνασ οδικόσ χάρτθσ για το καλάςςιο
χωροταξικό ςχεδιαςμό επίτευξθ κοινϊν αρχϊν ςτθν Ε.Ε.

-

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ (COM/2007/575): Πια ολοκλθρωμζνθ καλάςςια πολιτικι
για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

-

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ (COM/2007/574): Χυμπεράςματα από τθ διαβοφλευςθ για
μια Ευρωπαϊκι καλάςςια πολιτικι.

-

Χφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου (2002/413/ΕΞ) ςχετικά με τθν εωαρμογι ςτθν
Ευρϊπθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των παράκτιων ηωνϊν.

ΥΡΕΚΑ

178

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ

12.2. ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑΚΪΝ ΠΛΑΙΙΪΝ ΨΪΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΨΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΕΙΧΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΓΙΑ ΣΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ

Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ
Οι κλάδοι τθσ αλιείασ και των Υδατοκαλλιεργειϊν είναι ιδιαίτερα δυναμικοί και
παρουςιάηουν ανάπτυξθ ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ρεριφζρειασ. Μονάδεσ
ιχκυοκαλλιζργειασ και οςτρακοκαλλιζργειασ εντοπίηονται κυρίωσ ςτουσ υγρότοπουσ του
καλάςςιου μετϊπου και μικρότεροσ αρικμόσ ςτα νερά τθσ ενδοχϊρασ.
Οι τζςςερισ μεγαλφτερεσ μονάδεσ βρίςκονται ςτθ Λίμνθ Βιςτωνίδα. Στθν ενδιάμεςθ κλίμακα
βρίςκονται 2 μονάδεσ, μία εντατικι ιχκυοκαλλιζργεια ςτο Φανάρι Νομοφ οδόπθσ και μία
κάκετθ μονάδα γαριδοκαλλιζργειασ ςτθν Άνκεια (κζςθ Αλμφρεσ) Νομοφ Εβρου. Οι
υπόλοιπεσ μονάδεσ είναι μικρισ κλίμακασ, μυδοκαλλιζργειεσ ι εκτατικζσ ιχκυοκαλλιζργειεσ.
Ο τομζασ τθσ παράκτιασ αλιείασ είναι επίςθσ ζνασ ςθμαντικόσ παραγωγικόσ κλάδοσ για τθν
Ρεριφζρεια με παρουςία ςε όλουσ τουσ νομοφσ που ζχουν καλάςςιο μζτωπο. Θ Καβάλα
διακζτει το δεφτερο αλιευτικό ςτόλο τθσ Βόρειασ Ελλάδασ και αποτελεί το αλιευτικό κζντρο
τθσ Ρεριφζρειασ.
Θ αλιεία και οι ιχκυοκαλλιζργειεσ κα πρζπει να εξακολουκιςουν αναπτυςςόμενεσ, θ πρϊτθ
κατά βιϊςιμο τρόπο και θ δεφτερθ εγκακιςτάμενθ ςε περιοχζσ όπου αποφεφγονται οι
ςυγκροφςεισ με τον τουριςμό και τισ άλλεσ παρακαλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ.
Επίςθσ, υπάρχουν δυνατότθτεσ παραπζρα ανάπτυξθσ τθσ αλιείασ και των
ιχκυοκαλλιεργειϊν ςτισ λίμνεσ και τισ λιμνοκάλαςςεσ με ελεγχόμενθ διακίνθςθ των
αλιευμάτων.
Στο ςχεδιαςμό για τθν οργάνωςθ των εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ επιςκεπτϊν και
λουομζνων κα πρζπει να ενταχκοφν και τα μικρά λιμάνια αλιευτικά καταφφγια Αβδιρων,
Φαναριοφ, Μμερου, Αγίου Χαράλαμπουσ, Κεραμωτισ, Νζασ Θρακλείτςασ, Νζασ Ρεράμου,
κακϊσ και τα αλιευτικά καταφφγια τθσ Κάςου.
Οι υδατοκαλλιζργειεσ χωροκετοφνται κατά μικουσ του καλάςςιου μετϊπου ςτισ λίμνεσ και
ςτουσ υγρότοπουσ και κατά μικοσ των ποταμϊν. Οι εγκαταςτάςεισ χερςαίεσ και καλάςςιεσ
χαρακτθρίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ν. 2742/99 ωσ περιοχζσ Οργανωμζνθσ
Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Ο.Α.Υ.) και θ γενικι χωροκζτθςι τουσ ςτον εκνικό χϊρο
γίνεται με κατευκφνςεισ από το Υπουργείο Γεωργίασ.
Γενικζσ ηϊνεσ χωροκζτθςθσ ορίηονται:
-

Οι λίμνεσ και λιμνοκάλαςςεσ Ν. Ξάνκθσ και οδόπθσ

-

Το δζλτα του Ροταμοφ Ζβρου

-

Οι ποταμοί Νζςτοσ, Ζβροσ και Άρδασ

-

Ρεριοχι Κεραμωτισ

-

Νζα Καρβάλθ

-

Στρυμονικόσ κόλποσ
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Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου
Λόγω του τρόπου οργάνωςθσ και διακίνθςθσ των αλιευμάτων, είναι δυςχερισ θ εκτίμθςθ
τθσ παραγωγισ από τουσ ςτόλουσ τθσ Ρεριφζρειασ. Μονάδεσ Υδατοκαλλιζργειασ βρίςκονται
και ςτουσ τρεισ Νομοφσ. Θ μθ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των αλιευτικϊν καταφυγίων ι θ
ανυπαρξία τουσ δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ιδίωσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ
(φκορά αλιευτικϊν ςκαφϊν και εξοπλιςμοφ).
…….
Οι πρόςφατα επιβλθκείςεσ οικονομικζσ επιβαρφνςεισ των γρι - γρι, τα κακιςτοφν
οικονομικά μθ βιϊςιμεσ οικονομικά αλιευτικζσ επιχειριςεισ και οδθγοφν τουσ πλοιοκτιτεσ
ςε οριςτικι απόςυρςθ.


Θ πρωτογενισ παραγωγι εκςυγχρονίηεται και εξειδικεφεται διαφορετικά ςτα δφο
μεγάλα νθςιά του Νομοφ, με ζμφαςθ ςτθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ κραςιοφ
και ςιτθρϊν ι / και κτθνοτροφικϊν φυτϊν ςτθ Λιμνο, ενϊ ςτθ Λζςβο θ εξειδίκευςθ
επικεντρϊνεται ςτο λάδι, τα κθπευτικά και τα κτθνοτροφικά φυτά. Ραράλλθλα, και
ςτα δφο νθςιά, ςθμαίνοντα ρόλο διαδραματίηουν θ κτθνοτροφικι παραγωγι και θ
ιχκυοκαλλιζργεια.



Στον πρωτογενι τομζα αναπτφςςονται ςυνοδευτικζσ / ςυμπλθρωματικζσ προσ τον
τουριςμό δραςτθριότθτεσ, με ςυγκεκριμζνα εξειδικευμζνα αγροτικά προϊόντα, όπωσ
μαςτίχα, εςπεριδοειδι (βελτιωμζνων ποικιλιϊν), ελιζσ και ανκοκομικά, κακϊσ
επίςθσ και με τον κατάλλθλο εκςυγχρονιςμό τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ
ιχκυοκαλλιζργειασ.



Θ προϊκθςθ τθσ χάραξθσ των οριογραμμϊν του αιγιαλοφ, τθσ παραλίασ και του
παλαιοφ αιγιαλοφ.

Θ ανάπτυξθ τθσ αλιείασ κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν τοπικι οικονομία. Ρροσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ του αλιευτικοφ ςτόλου και των διαδικαςιϊν
και ςθμείων διάκεςθσ των αλιευμάτων. Οι επεκτάςεισ - βελτιϊςεισ ι καταςκευι νζων
αλιευτικϊν καταφυγίων κα προκφψουν από τθ μελζτθ εμπειρογνωμοςφνθσ που ζχει
ανατεκεί από τθν Ρεριφζρεια. Ωσ προσ τθν Υδατοκαλλιζργεια (ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι ςτο
Νομό Χίου) απαιτείται διερεφνθςθ για τθν επζκταςθ και το είδοσ τθσ καλλιζργειασ,
δεδομζνθσ τθσ υφιςτάμενθσ ανάπτυξθσ, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων διάκεςθσ
των προϊόντων.
Για τα αλιευτικά καταφφγια προτείνεται να υιοκετθκοφν τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ
εμπειρογνωμοςφνθσ.

Περιφζρεια Κριτθσ
Θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα κα ςυνεχίςει να μειϊνεται ςτο μζλλον για τουσ εξισ
κυρίωσ λόγουσ:
1. Θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ ςτον πρωτογενι τομζα είναι μόλισ 33% του ςυνόλου
τθσ οικονομίασ τθσ Κριτθσ'. Κα υπάρξει τάςθ να αναηθτθκοφν υψθλότερα ειςοδιματα
από τουσ εργαηομζνουσ μεταπθδϊντασ από τον πρωτογενι ςτουσ άλλουσ τομείσ τθσ
κρθτικισ οικονομίασ.
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2. Θ ειςαγωγι νζασ τεχνολογίασ και θ καλφτερθ οργάνωςθ των αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων κα επιτρζψει μεγαλφτερθ παραγωγι με μικρότερθ απαςχόλθςθ.
3. Δεδομζνθσ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ κρθτικισ γεωργίασ, θ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ κα επιβάλλει τθν υιοκζτθςθ νζων αποτελεςματικότερων
μεκόδων παραγωγισ.
4. Οι ανάγκεσ απαςχόλθςθσ ςτον τριτογενι τομζα κα είναι αυξθμζνεσ και ςυνεπϊσ κα
υπάρξει ελκτικι δφναμθ μεταπιδθςθσ απαςχολουμζνων ςε αυτό τον τομζα.
Το 2015, θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα ςτθν Κριτθ αναμζνεται να ζχει περιοριςκεί
από 77,1 ςε 58,9 χιλιάδεσ άτομα, που κα αντιπροςωπεφουν το 22% του εργατικοφ
δυναμικοφ τθσ Κριτθσ, ζναντι 33% ςιμερα. Αντίςτοιχα, θ ακακάριςτθ παραγωγικότθτα τθσ
εργαςίασ ςτον τομζα κα αυξθκεί με μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ, ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ
τομείσ τθσ κρθτικισ οικονομίασ, και ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ κα βρίςκεται ςτο 45% τθσ
παραγωγικότθτασ ςτουσ άλλουσ τομείσ, ζναντι 33% ςιμερα.
………….
Οι κατευκφνςεισ για τα δίκτυα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι:
•

αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν επενδφςεων οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτα Λιμάνια και
τισ Μαρίνεσ και τα αλιευτικά καταφφγια τθσ Κριτθσ με τθν λειτουργικι ιεράρχθςθ του
ρόλου τουσ, τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ ωσ πυλϊν ειςόδου τθσ νιςου και τθν
ςυμπλιρωςι τουσ με ανάλογεσ υποδομζσ.

•

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των λιμανιϊν Θρακλείου και Σοφδασ ςτθν περιοχι τθσ
ΝΑ Μεςογείου και χωροκζτθςθ τθσ πφλθσ του Νότου.

Θ ανάπτυξθ μονάδων παραγωγισ αλιευτικϊν προϊόντων ςιμερα ςτθν Κριτθ είναι ςχετικά
περιοριςμζνθ και εντοπίηεται χωρικά ςτισ ΝΑ παρυφζσ του Ψθλορείτθ, ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του Ηαροφ (γλυκϊν υδάτων) και ςτθ ΒΑ ακτι του Νομοφ Λαςικίου (καλαςςίων
υδάτων).
………………..
Κατευκφνςεισ για τθ χωροκζτθςθ δραςτθριοτιτων του τομζα κα περιλθφκοφν ςε ςχετικι
Οδθγία, που ζχει προωκθκεί από το ΥΡΕΧΩΔΕ.

Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Αναπτυξιακι αναδιάρκρωςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ περιφζρειασ ςε
κρίςιμουσ τομείσ.


Ανταγωνιςτικι λειτουργία του πρωτογενι τομζα, ωσ ςθμαντικοφ παραγωγικοφ πόρου
και μζςου προςταςίασ των φυςικϊν τοπίων και με επιδίωξθ ανάπτυξθσ και διάδοςθσ
οικολογικϊν παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, με ζμφαςθ ςτισ γεωργικζσ ηϊνεσ τθσ
Θλείασ και ςτισ γεωργικζσ ηϊνεσ και περιοχζσ ανάπτυξθσ ιχκυοκαλλιεργειϊν και
κτθνοτροφίασ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ.



Ρροςταςία και διαχείριςθ του παράκτιου χϊρου με οργάνωςθ και ζλεγχο των
ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων (οικιςτικι ανάπτυξθ, τουριςμόσ, μεταποίθςθ, αγροτικζσ
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δραςτθριότθτεσ, ιχκυοκαλλιζργειεσ, ζργα υποδομισ) και εφαρμογι πρακτικϊν
φιλικότερων προσ το περιβάλλον.


Βελτίωςθ των αγροτικϊν και αλιευτικϊν υποδομϊν.



Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ με ζμφαςθ ςτα προϊόντα ονομαςίασ προζλευςθσ.



Ενδυνάμωςθ του κτθνοτροφικοφ τομζα με κακοριςμό νζων βοςκοτόπων και
βελτίωςθ των ιδθ υπαρχόντων, οργάνωςθ κτθνοτροφικϊν πάρκων.



Χωρικι οργάνωςθ και ενίςχυςθ του τομζα των ιχκυοκαλλιεργειϊν με ζμφαςθ ςτθν
Αιτωλοακαρνανία.



Βελτίωςθ των δομϊν και μθχανιςμϊν πλθροφόρθςθσ εκπαίδευςθσ και τεχνικισ
υποςτιριξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.



Συνδυαςμζνθ ανάπτυξθ νζων μεκόδων γεωργικϊν, κτθνοτροφικϊν μελιςςοκομικϊν
και αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων μζςα από τθν κακετοποίθςθ τθσ παραγωγισ τουσ.



Ελεγχόμενθ άςκθςθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ.

……..
 Ανάπτυξθ ιχκυοκαλλιζργειασ ςτισ περιοχζσ προςταςίασ των υγροτόπων Ramsar
(Λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου, Αμβρακικόσ κλπ.) υπό τισ δεςμεφςεισ των ειδικϊν
περιβαλλοντικϊν διατάξεων.
 Αποκλειςμόσ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ περιοχζσ όπου προβλζπεται
ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ και παρακεριςτικισ δραςτθριότθτασ (ςχετικζσ και οι γενικζσ
κατευκφνςεισ ΡΕΡΟ ν. Αιτωλοακαρνανίασ, ΦΕΚ 1027 Δ / 2001).
 Ειδικότερα ςτθν ευρφτερθ παράκτια ηϊνθ του Αμβρακικοφ θ εξειδίκευςθ τθσ
χωροκζτθςθσ των χριςεων (προτείνεται τόςο ωσ ηϊνθ ιπιασ ανάπτυξθσ παρακεριςμοφ
τουριςμοφ, όςο και ωσ ηϊνθ Υδατοκαλλιεργειϊν) κα γίνει ςτα πλαίςια ειδικότερων
μελετϊν, (ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ, ΡΟΑΡΔ Υδατοκαλλιεργειϊν με αξιολόγθςθ κατά προτεραιότθτα
των υπαρχουςϊν ςυγκεντρϊςεων Υδατοκαλλιεργειϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι Βόνιτςασ,
Μενιδίου).
 Εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ για τθν χωροκζτθςθ ΡΟΑΡΔ Υδατοκαλλιεργειϊν (άρκρο 10,
Ν. 2742/99) κατά προτεραιότθτα ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ που εμφανίηει ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα ςτθν ανάπτυξθ του κλάδου. Στα πλαίςια τθσ μελζτθσ αυτισ κα εξεταςτεί
και ο βακμόσ κορεςμοφ και θ ανάγκθ ανάςχεςθσ τθσ ανάπτυξθσ ςε ιδθ ανεπτυγμζνεσ με
ιχκυοκαλλιζργειεσ περιοχζσ.
 Ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ χερςαίων Υδατοκαλλιεργειϊν ςτθν ενδοχϊρα και
ειδικότερα ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, ωσ ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα.
 Ενότθτα ανάπτυξθσ Αιτωλοακαρνανίασ
Ιπια ανάπτυξθ παρακεριςτικισ κατοικίασ (και τουριςμοφ) ςτθν παράκτια και ςτθν
ευρφτερθ ορεινι ηϊνθ του Αμβρακικοφ και προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ υψθλισ
παραγωγικότθτασ. Οργανωμζνθ ανάπτυξθ Υδατοκαλλιεργειϊν (με εκπόνθςθ ειδικισ
μελζτθσ για χωροκζτθςθ ΡΟΑΡΔ Υδατοκαλλιεργειϊν).


Θ εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ για τον κακοριςμό ΡΟΑΡΔ Υδατοκαλλιεργειϊν (άρκρο 10,
Ν. 2742/99) με ζμφαςθ ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ.
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Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
Ζνα ηιτθμα το οποίο, πρζπει να επιςθμανκεί αφορά τθ ςφνδεςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ
και τθσ λιμναίασ αλιείασ που προτείνεται ςτθ λίμνθ Ρολυφφτου. Το γεγονόσ αυτό πικανά να
περιορίηει τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ςτθν παραλίμνια περιοχι, τθ
δθμιουργία του αρχαιολογικοφ πάρκου, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ τθσ λιμναίασ αλιείασ.
Θ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν παραγωγι διαφόρων αλιευμάτων
από τισ περιοχζσ εςωτερικϊν υδάτων αντιπροςωπεφει το 6,7% τθσ παραγωγισ ςτο ςφνολο
τθσ χϊρασ ι το 15% ςτο ςφνολο των τριϊν Ρεριφερειϊν Μακεδονίασ και Κράκθσ. Θ
ςυμμετοχι αυτι μπορεί να αυξθκεί ςτο μζλλον αν θ ανάπτυξθ του κλάδου οδθγιςει ςτθν
οργάνωςθ παραγωγικότερων μονάδων. Οι Ρεριοχζσ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ
Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Ο.Α.Υ. που αποτελοφν ειδικζσ περιοχζσ ΡΟΑΡΔ) αρμόηει να
κεςμοκετθκοφν κατά προτεραιότθτα για το ςφςτθμα λίμνθσ Ρολυφφτου ποταμοφ
Αλιάκμονα, χωρίσ να αποκλείονται και άλλεσ λίμνεσ (Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα κλπ.) με
εξαίρεςθ τισ Ρρζςπεσ όπου κα πρζπει να εφαρμόηονται μόνο παραδοςιακά πρότυπα
παραγωγισ, ςυμβατά με το οικοςφςτθμα του δρυμοφ.

Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο κλάδοσ τθσ αλιείασ είναι ςθμαντικότατοσ, θ παραγωγι του απολαμβάνει προτίμθςθσ ςτθν
εγχϊρια αγορά και ζχει καταλάβει καλι κζςθ ςτισ εξαγωγικζσ αγορζσ.
Ράντωσ, παρατθροφνται πολλά προβλιματα (ζλλειψθ οριοκετθμζνων αλιευτικϊν πεδίων,
αργόσ ρυκμόσ εκςυγχρονιςμοφ του αλιευτικοφ ςτόλου, υπεραλίευςθ πολλϊν περιοχϊν και
πλθμμελισ ζλεγχοσ των αλιευτικϊν μεκόδων), που αποτελοφν τουσ βαςικοφσ
αναςταλτικοφσ παράγοντεσ ςτθν ανάπτυξθ του κλάδου. Δεν κα πρζπει να παραγνωρίηεται θ
ςθμαςία που ζχει για τα μικρότερα νθςιά θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τον
αλιευτικό τομζα προκειμζνου να ςτθριχκεί μια παραγωγικι βάςθ που κα ςυμπλθρϊνει τθν
μικρισ διάρκειασ τουριςτικι περίοδο.
Θ αλιευτικι δραςτθριότθτα αναπτφςςεται κυρίωσ ςτα νθςιά Αμοργόσ, Κφκνοσ, Μιλοσ,
Ράροσ, Θρακλειά, Σχοινοφςα, Κάλυμνοσ, Κάςοσ, Κωσ και Λειψοί.
Μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειασ υπάρχουν ςτθν Άνδρο, Κζα, Μακρόνθςο, Νάξο, Σζριφο,
Αςτυπάλαια, Αγακονιςι, Κάλυμνο, Λειψοφσ, Λζρο, όδο και Σφμθ.
Λχκυογεννθτικοί ςτακμοί υπάρχουν και ςτουσ δφο νομοφσ.
•

Ρροςταςία αγροτικϊν και αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων που ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ
των παραδοςιακϊν υγροοικοςυςτθμάτων και καλαςςίων οικοςυςτθμάτων
(καλλιζργειεσ ςε αναβακμίδεσ, αμπελϊνεσ κλπ.).

Ωσ προσ τισ υδατοκαλλιζργειεσ:
•

Εκπόνθςθ μελετϊν χωροκζτθςθσ υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια
του νόμου 1650/86, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα ςυγκροφςεων ι
ανταγωνιςμοφ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ Ρ.χ. ο τουριςμόσ.

•

Χωροκζτθςθ ηωνϊν ανάπτυξθσ υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων για εγκατάςταςθ
νζων μονάδων και μετεγκατάςταςθ υπαρχουςϊν μονάδων καλαςςοκαλλιεργειϊν ςε
άλλεσ καταλλθλότερεσ περιοχζσ.
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•

Ρρόβλεψθ χωροκζτθςθσ χερςαίων
Υδατοκαλλιζργειασ ςε παράκτιεσ ηϊνεσ.

εγκαταςτάςεων

υποςτιριξθσ

μονάδων

Περιφζρεια Ηπείρου
Θ αλιεία και ιχκυοκαλλιζργεια δεν ζχουν αναπτυχκεί ιδιαίτερα ςτθν Ρεριφζρεια, παρά τθν
εκτεταμζνθ παράκτια ηϊνθ. Θ ιχκυοκαλλιζργεια είναι αναπτυγμζνθ κυρίωσ ςτα παράλια του
Νομοφ Κεςπρωτίασ (κόλποσ Θγουμενίτςασ, περιοχι Σαγιάδασ) και ςτθν περιοχι του
Αμβρακικοφ κόλπου. Επιπλζον, αρκετά αναπτυγμζνθ είναι και θ αλιεία των εςωτερικϊν
υδάτων (θ ςυνολικι παραγωγι πζςτροφασ ςτθν Ρεριφζρεια ανζρχεται ςτο 81,5% τθσ
ςυνολικισ εγχϊριασ παραγωγισ, ενϊ κυπρινοκαλλιζργεια ςυγκεντρϊνεται ςτισ φυςικζσ και
τεχνθτζσ λίμνεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρουρναρίου και πθγϊν Αϊου).
Επίςθσ με πόρουσ του KΡΣ ολοκλθρϊκθκαν / καταςκευάηονται αλιευτικά καταφφγια και
καταφφγια τουριςτικϊν ςκαφϊν (Σφβοτα, Μφτικασ).
Στθν Ρεριφζρεια Θπείρου εντοπίηονται 4 γενικευμζνεσ ηϊνεσ ανάπτυξθσ ωσ εξισ:
•

Θ παράκτια ηϊνθ ανάπτυξθσ τουριςμοφ και καλάςςιων μεταφορϊν.
Θ ηϊνθ αυτι χαρακτθρίηεται από τθ ςυγκζντρωςθ ζργων τουριςτικισ ανάπτυξθσ,
καλάςςιων μεταφορϊν και ανάπτυξθσ τθσ αλιείασ. Αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ ςτθ ηϊνθ
αυτι είναι ςθμαντικζσ, διότι αφενόσ αυξάνουν τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ των δφο
μεγάλων αςτικϊν κζντρων (Θγουμενίτςα, Ρρζβεηα) με τθν καταςκευι λιμενικϊν ζργων
(Θγουμενίτςα), αεροδρομίων (βελτίωςθ Ακτίου) και οδικϊν ςυνδζςεων (Εγνατία,
ςιραγγα Ακτίου). Αφετζρου δθμιουργοφνται υποδομζσ μαηικοφ (ΡΟΤΑ) ι εναλλακτικοφ
τουριςμοφ με διαρκρωτικά αναπτυξιακά αποτελζςματα κφρια για το βόρειο και
κεντρικό τμιμα τθσ ηϊνθσ.

Για τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ προτείνεται:


Θ ςταδιακι απομάκρυνςθ όλων των ιχκυοτροφείων από τον κόλπο τθσ Θγουμενίτςασ.



Θ ανάπτυξθ (με κακοριςμό ΡΟΑΡΔ βάςει του άρκρου 10 του Ν. 2742/97, ΦΕΚ 207 Α)
τθσ ιχκυοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ αφενόσ ςτθν περιοχι τθσ Σαγιάδασ, κατά
μικοσ τθσ λωρίδασ των Αλβανικϊν ςυνόρων και αφετζρου ςε κατάλλθλα ςθμεία του
Αμβρακικοφ.



Θ ανάπτυξθ (με κακοριςμό ΡΟΑΡΔ) τθσ οςτρακοκαλλιζργειασ ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ
Καλαμά και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ του Αμβρακικοφ κόλπου.



Θ εκμετάλλευςθ των αλιπζδων εκτάςεων του Ν. Άρτασ ζκταςθσ περίπου 50.000 ςτρ.)
για τθν ανάπτυξθ ιχκυοτροφείων, ςτα πλαίςια των κατευκφνςεων περιβαλλοντικισ
προςταςίασ τθσ παράκτιασ περιοχισ του νομοφ (περιοχι προςταςίασ RAMSAR).



Θ υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ πεςτροφοκαλλιζργειασ και κυπρινοκαλλιζργειασ.



Ο αποκλειςμόσ τθσ ιχκυοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν προσ το Λόνιο παράκτια
ηϊνθ τθσ περιφζρειασ, ςτισ περιοχζσ όπου προβλζπεται ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ και
παρακεριςτικισ δραςτθριότθτασ (θ τουριςτικι παρακεριςτικι δραςτθριότθτα
προβλζπεται να αναπτυχκεί ιδιαίτερα ςτο Ν. Ρρζβεηασ).

ΥΡΕΚΑ

184

Alpha MENTOR - ΝΕΑΧΟΣ

Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Υ.έ.Χ.Α.Α. για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ

Περιφζρεια Πελοποννιςου


Ρροςταςία των ακτϊν από τισ πιζςεισ ανάπτυξθσ με τθν οριοκζτθςθ των φυςικϊν και
ανκρωπογεωγραφικϊν ενοτιτων του παράκτιου χϊρου και εκπόνθςθ των αντίςτοιχων
διαχειριςτικϊν ςχεδίων (ειδικό πλαίςιο για τον παράκτιο χϊρο).



Άμεςθ οριοκζτθςθ όλων των παράκτιων οικιςμϊν (ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 1 χλμ. από
τθν ακτογραμμι).



Κακοριςμόσ αιγιαλοφ ςε όλο το μικοσ τθσ ακτισ.

Ειδικά για το κζμα των ιχκυοκαλλιεργειϊν και ειδικότερα για τουσ Νομοφσ Κορινκίασ και
Αργολίδασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ςθμαντικόσ αρικμόσ λειτουργουςϊν
ιχκυοκαλλιεργειϊν κα πρζπει να αναςταλοφν οι διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ νζων,
προκειμζνου ζωσ τον προςδιοριςμό «ειδικϊν ηωνϊν Υδατοκαλλιεργειϊν» από το αρμόδιο
Υπουργείο Γεωργίασ να μθ δθμιουργοφνται πικανά προβλιματα ανταγωνιςμοφ ι
ςφγκρουςθσ μθ ςυμβατϊν μεταξφ τουσ χριςεων.
Εν τω μεταξφ και ζωσ τθν εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ, κεωρείται ςκόπιμο θ χωροκζτθςθ
νζων ιχκυοκαλλιεργειϊν να γίνεται μόνον μετά από ςχετικι πρόβλεψθ από αντίςτοιχο
ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ.

Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ
Κφριο χαρακτθριςτικό του πρωτογενοφσ τομζα είναι, θ κτθνοτροφικι κακετοποιθμζνθ
παραγωγι ςυγκεντρϊνοντασ μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ μονάδεσ του κλάδου
Εντυπωςιακά ανερχόμενθ δραςτθριότθτα είναι τα αλιεφματα και οι ιχκυοκαλλιζργειεσ. Θ
φυτικι παραγωγι τθσ, που χαρακτθρίηεται από δυναμικζσ καλλιζργειεσ (βαμβάκι, καπνόσ,
ςιτθρά, ελιά, τομάτα), προςανατολίηεται αργά αλλά ςτακερά, μζςα από διαρκρωτικζσ
αναπροςαρμογζσ, ςε νζα ςτρατθγικι ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ, ςτα πλαίςια τθσ νζασ ΚΑΡ,
περιορίηοντασ αντίςτοιχα, τα παραδοςιακά μζτρα ςτιριξθσ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ.
Στον τομζα τθσ αλιείασ και τθσ ιχκυοκαλλιεργθτικισ παραγωγισ κα ενιςχυκοφν και κα
βελτιωκοφν οι αντίςτοιχεσ υποδομζσ ϊςτε να αυξθκοφν ςθμαντικά οι εξαγωγικζσ επιδόςεισ
τθσ.
Πςον αφορά τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για το παρόν πλαίςιο. Οι ακτζσ
τθσ Στερεάσ Ελλάδασ και ιδίωσ αυτζσ του Μαλιακοφ και Ευβοϊκοφ ζχουν ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα που το διατθρεί ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ προωκϊντασ παράλλθλα τθν
αναδιοργάνωςθ τουσ ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ που δίδονται ςε επόμενο κεφάλαιο.


ΡΟΑΡΔ: Θ ενεργοποίθςθ του κεςμοφ ΡΟΑΡΔ προτείνεται για τθν ςτιριξθ των
αναπτυξιακϊν ενοτιτων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και οργάνωςθ λειτουργίασ ι
ςυνλειτουργίασ δραςτθριοτιτων ςτο πρωτογενι / δευτερογενι και τριτογενι τομζα.



Ειδικότερα για τα ΡΟΑΡΔ Υδατοκαλλιεργειϊν / Ρ.Ο.Α.Υ.:
Ρροτείνονται ςε περιοχζσ, που εκτιμάται ότι διακζτουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για
τθν ανάπτυξι τουσ. Ο κακοριςμόσ κζςεων για τα Ρ.Ο.Α.Υ. κακϊσ και τα
προγραμματικά τουσ μεγζκθ, κα κακοριςτοφν κατά τθν εκπόνθςθ των μελετϊν
Ρ.Ο.Α.Υ., ι ΓΡΣ ι ΣΧΟΟΑΡ λαμβάνοντασ υπόψθ, εκτόσ των κατευκφνςεων του
ΡΡΧΣΑΑ, τισ μελζτεσ του Υπ. Γεωργίασ που εκπονοφνται ςτα πλαίςια του
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προγράμματοσ Αλιείασ 2000-2006 κακϊσ και αυτζσ τθσ Ρεριφζρειασ. Οι υπάρχουςεσ
ςυγκεντρϊςεισ Υδατοκαλλιεργειϊν κακϊσ και οι μεγάλεσ μεμονωμζνεσ μονάδεσ
(εφόςον δεν καλυφκοφν με Ρ.Ο.Α.Υ.) κα αντιμετωπίηονται ςτα πλαίςια των ΓΡΣ ι
ΣΧΟΟΑΡ. Σε περίπτωςθ ςυνφπαρξθσ ι γειτνίαςθσ με περιοχζσ με ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα και ςτον τομζα του τουριςμοφ, κα πρζπει να κακορίηονται ειδικά
αυςτθροί περιβαλλοντικοί όροι και ο τρόποσ τιρθςισ τουσ, κακϊσ και ο βακμόσ
κορεςμοφ τουσ.

ΞΑΨ' ΑΦέΘΡ ΕΩΦΩΨΕΦΕΧ ΥΕΦΛΣέΕΧ ΓΛΑ ΥΣΑΥΔ
ΟΣΑ
Δ. Αιδθψοφ
Δ. Αιδθψοφ
Δ. Aταλάντθσ
Δ. Γαλαξιδίου
Δ. Δερβενοχωρίων
Δ. Δεςωίνθσ
Δ. Δομοκοφ
Δ. Ευπαλίου
Δ. Κίςβθσ
Δ. Λτζασ
Δ. Ξαρπενθςίου
Δ. Ξαρφςτου
Δ. Ξαρφςτου
Δ. Ξθρζωσ
Δ. Οαμιζων
Δ. Οιχάδοσ
Δ. Πακρακϊμθσ
Δ. Πεςςαπίων
Δ. Πϊλου
Δ. Σπουντίων
Δ. Σρχομενοφ
Δ. Ψαμιναίων
Δ. Ψαμιναίων
Δ. Ψικορζασ
Δ. Ψολοωϊνοσ
Δ. άουρνά

ΕΔΡΑ
Οουτρά Αιδθψοφ
Οουτρά Αιδθψοφ
Αταλάντθ
Γαλαξίδιον
Υφλθ
Δεςωίνα
Δομοκόσ
Ευπάλιον
Δόμβραινα
Λτζα
Ξαρπενιςιον
Ξάρυςτοσ
Ξάρυςτοσ
Παντοφδιον
Οαμία
Οιχάδα
Πακρακϊμθ
ήαχνά
Πϊλοσ
Παρτίνο
Σρχομενόσ
Αλιβζριον
Αλιβζριον
Ξάτω Ψικορζα
Ερατεινι
άουρνά

ΕΙΔΟ
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Ψουριςμοφ
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Δευτερογενι
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Δευτερογενι
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Ψριτογενι
Δευτερογενι / Ψριτογενι
Δευτερογενι
Ψουριςμοφ
Δευτερογενι
Ψριτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Δευτερογενι / Ψριτογενι
Υρωτογενι
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Ψριτογενι / Αυτοκινθτοδρομίου
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Δευτερογενι
Ψριτογενι
Υρωτογενι / Ωδατοκαλλιεργειϊν
Δευτερογενι

Ραράκτιοσ χϊροσ / Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
Θ αντιμετϊπιςθ του ιδιαίτερα ευαίςκθτου εκτεταμζνου παράκτιου χϊρου, ςθμαντικοφ
παραγωγικοφ πόρου τθσ περιφζρειασ (εγκαταςτάςεισ παραγωγισ, τουριςμόσ,
ιχκυοκαλλιζργειεσ) και ιςτορικοφ χϊρου κατοίκθςθσ, πρζπει να ςυνδυάηεται με τισ χωρικζσ
ενότθτεσ ςτισ οποίεσ εντάςςεται, τουσ ειδικοφσ εκνικοφσ κανόνεσ διαχείριςθσ του
παράκτιου χϊρου αλλά και με τον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα ειδικϊν ςφνκετων ενοτιτων.
Θ διαχείριςθ και ο ςχεδιαςμόσ του παράκτιου χϊρου γίνεται ςε επίπεδο ΟΤΑ ι
περιςςοτζρων παράκτιων ΟΤΑ με βάςθ γενικζσ κατευκφνςεισ του Κεντρικοφ Σχεδιαςμοφ,
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και ανά χωρικι ι ςφνκετθ ανκρωπογεωγραφικι ι φυςικι ενότθτα όπωσ προςδιορίηονται
ςτο ΡΡΧΣΑΑ.

Περιφζρεια Θεςςαλίασ
Θ ανάπτυξθ των άλλων χριςεων, να γίνεται πλζον κατά τρόπο οργανωμζνο, κατά κφριο
λόγο ςτισ περιοχζσ των πόλων και αξόνων ανάπτυξθσ και ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνουσ
υποδοχείσ όπωσ τα ςχζδια πόλεων, οι ειδικζσ περιοχζσ ανάπτυξθσ παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων (ΡΟΑΡΔ), οι ΒΛΡΕ τα ΒΛΟΡΑ κλπ. Εξυπακοφεται ο παράλλθλοσ περιοριςμόσ
/ κατάργθςθ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ (πλθν όςων εξαιρζςεων αναφζρονται ανά τομζα).

Λχκυοκαλλιζργειεσ
Στα πλαίςια των προτάςεων του Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου για τισ παράκτιεσ περιοχζσ,
δυνατότθτα χωροκζτθςθσ ιχκυοκαλλιεργειϊν φαίνεται να υπάρχει μόνο ςτο Νότιο άκρο τθσ
Γ ενότθτασ (Νοτιοδυτικά παράλια Δ. Σθπιάδοσ).
Ειδικι περίπτωςθ αποτελεί θ περιοχι του Δζλτα του Ρθνειοφ ποταμοφ ςτθν Α' ενότθτα
όπου ςφμφωνα και με τθ ςχετικι μελζτθ («Βελτίωςθσ και Αξιοποίθςθσ των Εκβολϊν του
Ρθνειοφ Ροταμοφ» - ΚΕΔ '98) ςκόπιμθ κρίνεται θ ανάπτυξθ ιχκυοκαλλιεργειϊν
παραδοςιακισ μορφισ (διβάρια) κακϊσ και οςτρακοκαλλιεργειϊν -ιχκυοκαλλιεργειϊν ςε
κατάλλθλεσ καλάςςιεσ ηϊνεσ, χωρίσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ, με εξυπθρζτθςθ από το
αλιευτικό καταφφγιο Στομίου.

Αλιευτικά καταφφγια
Τα ςθμαντικότερα αλιευτικά καταφφγια ςτο θπειρωτικό τμιμα τθσ περιφζρειασ, τα
περιςςότερα των οποίων χαρακτθρίηονται ωσ κομβικοφ χαρακτιρα, είναι από Βορρά προσ
Νότο: Στομίου (Ν. Λάριςασ), Αγιόκαμπου (Ν. Λάριςασ), Κεραμιδίου / Αγρελιάσ (Ν.
Μαγνθςίασ), Ρλατανιάσ (Ν. Μαγνθςίασ), Τρικερίου / Αγ. Κυριακισ (Ν. Μαγνθςίασ), Ρτελεοφ
/ Ρθγάδι (Ν. Μαγνθςίασ), Βόλου (Ν. Μαγνθςίασ).
Στο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Β. Σποράδων (Ν. Μαγνθςίασ) τα ςθμαντικότερα αλιευτικά
καταφφγια είναι: Σκιάκου (ν. Σκιάκοσ), Σκοπζλου (ν. Σκόπελοσ), Γλϊςςασ (ν. Σκόπελοσ),
Ελθόσ / Ν. Κλίμα (ν. Σκόπελοσ), Βότςθ (ν. Αλόννθςοσ).
Στα αλιευτικά καταφφγια των νθςιϊν και του Βόλου που εξυπθρετοφνται ςιμερα ςτισ
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ των αντίςτοιχων εμπορικϊν-επιβατικϊν λιμανιϊν, χωρίσ να
διακζτουν ςυγκεκριμζνο και ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, επιβάλλεται θ εκτζλεςθ των
απαραίτθτων ζργων μζςα ι ς' επαφι με τισ υπάρχουςεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ ϊςτε να
δοκεί θ δυνατότθτα οργάνωςθσ ενόσ διακεκριμζνου χϊρου πρόςφορου για τθν
εξυπθρζτθςθ των αλιευτικϊν ςκαφϊν. Στθν περίπτωςθ του Βόλου, ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να
ςυνδυαςτεί (εφόςον λυκοφν τα περιβαλλοντικά προβλιματα) με τισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ιχκυόςκαλασ.
Στα λοιπά, κομβικά ι και μικρότερθσ ςθμαςίασ (που δεν αναφζρονται), ςκόπιμο είναι να
προγραμματιςτοφν ζργα αναβάκμιςθσ - επζκταςθσ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων, ι και
χωροκζτθςθσ νζων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε περιοχισ.
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Γενικά, ςτα παράλια τθσ περιφζρειασ και τα νθςιά, εφόςον προβλζπονται οι χριςεισ
τουριςμοφ - β' κατοικίασ, κα πρζπει να ςυνεκτιμάται θ δυνατότθτα παράλλθλθσ
εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ.
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12.3. ΠΕΡΙΟΨΕ ΔΙΚΣΤΟΤ NATURA 2000

ΕΚΣΑΘ
(km2)
411,12
99,13

ΚΪΔΙΚΟ

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΠΟΤ

GR1110002
GR1110003

SPA
SCI

GR1110004

SCI

GR1110005
GR1110006
GR1110007

SCI
SPA
SCI

ΔΑΧΣΧ ΔΑΔIΑΧ-ΧΣΩάΟI
ΨΦΕΛΧ ΒΦΩΧΕΧ
άΕΓΓΑΦΛ ΧΑΠΣΚΦΑΞΘΧ, ΑΡΑΨΣΟΛΞΕΧ ΑΞΨΕΧ,
ΒΦΑέΣΡΘΧΛΔΑ ΗΣΩΦΑάΑ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΒΣΩΡΑ ΕΒΦΣΩ
ΔΕΟΨΑ ΕΒΦΣY
ΔΕΟΨΑ ΕΒΦΣΩ ΞΑΛ ΔΩΨΛΞΣΧ ΒΦΑέΛίΡΑΧ

GR1110008

SPA

ΥΑΦΑΥΣΨΑΠIΣ ΔΑΧΣΧ ΒΣΦΕIΣΩ ΕΒΦΣΩ ΞΑI ΑΦΔΑ

259,32

GR1110009

SPA

ΡΣΨIΣ ΔΑΧIΞΣ ΧYΠΥΟΕΓΠΑ ΕΒΦΣΩ

292,75

GR1110010

SPA

489,07

GR1110011

SPA

ΣΦΕΛΡΣΧ ΕΒΦΣΧ – ΞΣΛΟΑΔΑ ΔΕΦΕΛΣΩ
ΞΣΛΟΑΔΑ ΕΦΩΚΦΣΥΣΨΑΠΣΩ: ΑΧΒΕΧΨΑΔΕΧ,
ΞΣΩάΣΒΣΩΡΣ, ΒΦΩΧΛΞΑ

GR1110012
GR1120003
GR1120004
GR1120005
GR1130006
GR1130007
GR1130008

SPA
SCI
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI

210,22
34,92
87,53
23,36
20,58
4,24
0,01

GR1130009

SCI

GR1130010

SPA

GR1130011
GR1130012
GR1140001
GR1140002
GR1140003
GR1140004
GR1140008
GR1140009

SPA
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI
SPA
SPA

GR1150001

SPA

GR1150005

SCI

GR1150008

SCI

GR1150009

SCI

ΧΑΠΣΚΦΑΞΘ: ΣΦΣΧ άΕΓΓΑΦΛ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΣΦΣΧ έΑΝΡΨΣΩ-ΞΣΩΟΑ & ΓΩΦί ΞΣΦΩάΕΧ
ΧΨΕΡΑ ΡΕΧΨΣΩ
ΑΛΧΚΘΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΡΕΧΨΣΩ
ΥΣΨΑΠΣΧ άΛΟΛΣΩΦΘΧ
ΥΣΨΑΠΣΧ ΞΣΠήΑΨΣΧ (ΡΕΑ ΞΣΛΨΘ)
ΠΑΦίΡΕΛΑ-ΧΥΘΟΑΛΣ
ΟΛΠΡΕΧ & ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ ΨΘΧ ΚΦΑΞΘΧ-ΕΩΦΩΨΕΦΘ
ΥΕΦΛΣέΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΟIΠΡΕΧ ΒIΧΨΣΡIΧ, IΧΠΑΦIΧ-ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ
ΥΣΦΨΣ ΟΑΓΣΧ, ΑΟYΞΘ ΥΨΕΟΕΑ, ΘΦΣΟIΠΡΘ,
ΞΑΦΑΨΗΑ
ΞΣIΟΑΔΑ άIΟIΣΩΦI
ΞΣIΟΑΔΑ ΞΣΠήΑΨΣΩ
ΔΑΧΣΧ άΦΑΞΨΣΩ
ΦΣΔΣΥΘ (ΧΘΠΩΔΑ)
ΥΕΦΛΣέΘ ΕΟΑΨΛΑ, ΥΩΦΑΠΛΧ ΞΣΩΨΦΑ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ άΑΟΑΞΦΣ
ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΦΣΔΣΥΘ ΞΑΛ ΞΣΛΟΑΔΑ ΡΕΧΨΣΩ
ΣΦΣΧ άΑΟΑΞΦΣ
ΔΕΟΨΑ ΡΕΧΨΣΩ ΞΑI ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ ΞΕΦΑΠίΨΘΧ
ΞΑI ΡΘΧΣΧ ΚΑΧΣΥΣΩΟΑ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΥΑΓΓΑΛΣ
ΣΦΠΣΧ ΥΣΨΑΠΛΑΧ-ΑΞΦ. ΥΩΦΓΣΧ ΕίΧ Ρ.
ΓΦΑΠΒΣΩΧΧΑ
ΞΣΟΥΣΧ ΥΑΟΑΛΣΩ - ΣΦΠΣΧ ΕΟΕΩΚΕΦίΡ

GR1150010

SCI

ΥΡΕΚΑ

ΔΕΟΨΑ ΡΕΧΨΣΩ & ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ ΞΕΦΑΠίΨΘΧΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
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164,38
423,73
125,58
98,58

95,87

294,56
182,17
375,66
166,01
10,9
67,15
74,47
98,46
1059,48
254,84
146,25
103,45
3,58
11,68
224,85
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GR1150011

SPA

ΣΦΣΧ ΥΑΓΓΑΛΣ ΞΑΛ ΡΣΨΛΕΧ ΩΥίΦΕΛΕΧ ΨΣΩ

243,84

GR1150012

SPA

ΚΑΧΣΧ (ΣΦΣΧ ΩήΑΦΛΣ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ) ΞΑΛ
ΡΘΧΛΔΕΧ ΞΣΛΡΩΦΑ, ΘΦΣΡΘΧΛ

175,92

GR1210001
GR1210002

SCI
SCI

ΣΦΣΧ ΒΕΦΠΛΣ
ΧΨΕΡΑ ΑΟΛΑΞΠΣΡΑ

255,55
36,24

GR1220001

SCI

ΟΛΠΡΕΧ ΒΣΟΒΘ & ΟΑΓΞΑΔΑ-ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ

269,48

GR1220002

SCI

ΔΕΟΨΑ ΑΛΣΩ-ΟΣΩΔΛΑ-ΑΟΛΑΞΠΣΡΑ-ΕΩΦΩΨΕΦΘ
ΥΕΦΛΣέΘ-ΑΛΣΩΥΣΟΘ

336,76

GR1220003

SCI

ΧΨΕΡΑ ΦΕΡΨΛΡΑΧ - ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ

29,05

GR1220005

SCI-SPA

ΟΛΡΣΚΑΟΟΑΧΑ ΑΓΓΕΟΣέίΦΛΣΩ

3,77

GR1220009

SPA

ΟΛΠΡΕΧ ΞΣΦίΡΕΛΑΧ - ΒΣΟΒΘΧ, ΧΨΕΡΑ ΦΕΡΨΛΡΑΧ ΞΑΛ
ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ

1616,31

GR1220010

SPA

ΔΕΟΨΑ ΑIΣΩ-ΟΣΩΔIΑ-ΑΟIΑΞΠΣΡΑ-ΑΟYΞΘ ΞIΨΦΣΩΧ

296,47

GR1220011

SPA

6,89

GR1220012

SCI

GR1230001
GR1230002
GR1230003
GR1230004
GR1230005
GR1230006
GR1240001
GR1240002
GR1240003
GR1240004
GR1240005
GR1240006
GR1240007
GR1240008
GR1240009
GR1250001
GR1250002
GR1250003
GR1250004

SCI
SCI
SPA
SPA
SPA
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SPA
SPA
SPA
SPA
SCI-SPA
SCI
SCI
SCI

GR1260001

SCI

GR1260002
GR1260003

SCI-SPA
SCI

GR1260004

SCI

GR1260005
GR1260007
GR1260008

SCI
SCI
SPA

ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΕΥΑΡίΠΘΧ
ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΕΥΑΡίΠΘΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΟΛΠΡΘ ΥΛΞΦΣΟΛΠΡΘ
ΩΔΦΣέΑΦΕΧ ΔΑΧΣΧ ΠΣΩΦΛίΡ
ΟIΠΡΘ ΔΣIΦΑΡΘ
ΟIΠΡΘ ΥIΞΦΣΟΛΠΡΘ-ΘΟΣΞΕΦΑΨΕΑ
ΥΕΦΛΣέΘ ΕΟΣΩΧ ΑΦΨΗΑΡ
ΥΕΦΛΣέΘ ΑΡΚΣάΩΨΣΩ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΒΣΦΑ
ΣΦΘ ΨΗΕΡΑ
ΣΦΣΧ ΥΑΝΞΣ
ΟΛΠΡΘ ΑΓΦΑ
ΧΨΕΡΑ ΑήΑΟΣΩ - ΠΣΓΟΕΡΛΨΧΑΧ
ΟIΠΡΘ ΞΑI άΦΑΓΠΑ ΑΓΦΑ
ΣΦΘ ΨΗΕΡΑ ΞΑΛ ΥΛΡΣΒΣ
ΣΦΣΧ ΒΣΦΑΧ
ΣΦΣΧ ΥΑΝΞΣ, ΧΨΕΡΑ ΑήΑΟΣΩ ΞΑΛ ΠΣΓΟΕΡΛΨΧΑΧ
ΣΦΣΧ ΣΟΩΠΥΣΧ
ΥΛΕΦΛΑ ΣΦΘ
ΣΦΣΧ ΨΛΨΑΦΣΧ
ΑΟΩΞΘ ΞΛΨΦΣΩΧ - ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ
ΟΛΠΡΘ ΞΕΦΞΛΡΘ - ΞΦΣΩΧΛΑ - ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ
ΠΥΕΟΕΧ, ΑΓΓΛΧΨΦΣ-έΑΦίΥΣ
ΕΞΒΣΟΕΧ ΥΣΨΑΠΣΩ ΧΨΦΩΠΣΡΑ
ΑΝ ΓΛΑΡΡΘΧ-ΕΥΨΑΠΩΟΣΛ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΠΕΡΣΛΞΛΣΡ- ΣΦΣΧ ΞΣΩΧΞΣΩΦΑΧΩήίΠΑ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΣΦΒΛΟΣΧ
ΣΦΘ ΒΦΣΡΨΣΩΧ - ΟΑΝΟΛΑΧ-ΕΥΛΠΘΞΕΧ
ΨΕέΡΘΨΘ ΟIΠΡΘ ΞΕΦΞIΡΘΧ - ΣΦΣΧ ΞΦΣΩΧIΑ

ΥΡΕΚΑ
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8,3
10,89
7,75
21,26
20,12
17,18
33,1
404,35
125,77
352,52
12,5
61,11
13,86
200,67
794,54
919,68
191,4
166,4
53,25
14,41
783,04
12,97
3,27
232,89
48,71
67,99
277,13
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GR1260009
GR1260010
GR1270001
GR1270002
GR1270003
GR1270004
GR1270005

SPA
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI-SPA
SCI

296,51
253,11
155,44
180,32
335,68
6,33
81,28

SPA
SCI
SCI-SPA
SPA
SCI
SPA
SCI-SPA
SCI-SPA
SCI

ΞΣIΟΑΔΑ ΨIΠIΣΩ ΥΦΣΔΦΣΠΣΩ - ΠΕΡΣIΞIΣΡ
ΣΦΣΧ ΠΥΕΟΟΕΧ
ΣΦΣΧ έΣΟΣΠΣΡΨΑΧ
ΣΦΣΧ ΛΨΑΠΣΧ ΧΛΚίΡΛΑ
έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΑΚίΧ
ΟΛΠΡΣΚΑΟΟΑΧΑ ΑΓΛΣΩ ΠΑΠΑ
ΣΦΣΧ ΧΨΦΑΨίΡΛΞΣ-ΞΣΦΩάΘ ΧΞΑΠΡΛ
ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΕΟΛΑ - ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΞΑΧΨΦΣ-ΕΞΒΣΟΘ
ΦΑΓΣΩΟΑ
ΥΑΟΛΣΩΦΛ-ΑΞΦίΨΘΦΛ
ΥΟΑΨΑΡΛΨΧΛ - ΧΩΞΛΑ: ΑΞΦ. ΦΘΓΑΧ-ΑΞΦ. ΑΔΣΟΣ
ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΥΩΦΓΣΧ - ΣΦΣΧ ΞΩήΑΧ-ΠΑΟΑΠΣ
ΣΦΣΧ έΣΟΣΠίΡΨΑΧ
YΓΦΣΨΣΥΣI ΡΕΑΧ άίΞΑIΑΧ
έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΧΛΚίΡΛΑΧ
ΒΑΧΛΟΛΨΧΑ
ΒΑΟΛΑ ΞΑΟΡΨΑ ΞΑΛ ΨΕέΡΘΨΘ ΟΛΠΡΘ ΑίΣΩ
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ ΥΛΡΔΣΩ (ΒΑΟΛΑ ΞΑΟΡΨΑ) ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ
ΣΦΘ ΣΦΟΛΑΞΑΧ ΞΑΛ ΨΧΣΩΦΓΛΑΞΑΧ
ΟΛΠΡΘ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΓΦΑΠΠΣΧ
ΟIΠΡΘ ΣΦΕΧΨIΑΧ (ΞΑΧΨΣΦIΑΧ)
ΣΦΣΧ ΒΣΩΦΛΡΣ (ΞΣΦΩάΘ ΑΧΥΦΣΒΣΩΡΛ)
ΣΦΘ ΒΣΦΕΛΣΩ ΒΣΩΦΛΡΣΩ ΞΑΛ ΠΕΟΟΛΑ
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ ΥΦΕΧΥίΡ
ΣΦΘ ΒΑΦΡΣΩΡΨΑ
ΟΛΠΡΕΧ ΒΕΓΣΦΛΨΛΔΑ - ΥΕΨΦίΡ

GR1270007

SCI

GR1270008
GR1270009
GR1270010
GR1270012
GR1270013
GR1270014
GR1310001
GR1310002

SCI
SCI
SCI
SPA
SPA
SPA
SCI
SPA

GR1310003

SCI

GR1310004
GR1320001
GR1320002
GR1320003
GR1330001
GR1330002
GR1340001
GR1340003
GR1340004
GR1340005

SCI

ΟΛΠΡΕΧ έΕΛΠΑΔΛΨΛΔΑ - ΗΑΗΑΦΘ

40,64

GR1340006
GR1340007
GR1340008
GR1410001

SCI
SPA
SPA
SCI

ΣΦΣΧ ΒΕΦΡΣΡ - ΞΣΦΩάΘ ΒΛΨΧΛ
ΟIΠΡΘ ΥΕΨΦίΡ
ΟΛΠΡΕΧ έΕΛΠΑΔΛΨΛΔΑ ΞΑΛ ΗΑΗΑΦΘ
ΥΕΦΛΣέΘ ΟΛΠΡΘΧ ΨΑΩΦίΥΣΩ

82,02
66,96
51,93
29,82

GR1410002
GR1420001

SCI
SCI

ΑΓΦΑάΑ
ΞΑΨί ΣΟΩΠΥΣΧ - ΞΑΟΟΛΥΕΩΞΘ

97,53
124,38

GR1420003

SCI

195,8

GR1420004

SCI

ΑΛΧΚΘΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΣΧΧΑΧ
ΞΑΦΟΑ - ΠΑΩΦΣΒΣΩΡΛ - ΞΕάΑΟΣΒΦΩΧΣ
ΒΕΟΕΧΨΛΡΣΩ-ΡΕΣέίΦΛ

GR1420005
GR1420006
GR1420007

SCI-SPA
SPA
SPA

GR1420008

SPA

GR1420009

SPA

ΥΡΕΚΑ

ΑΛΧΚΘΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΞΣΛΟΑΔΑΧ ΨΕΠΥίΡ
ΣΦΣΧ ΠΑΩΦΣΒΣΩΡI
ΣΦΣΧ ΣΧΧΑ
ΞΑΨί ΣΟYΠΥΣΧ, ΣΦΣΧ ΓΣΔΑΠΑΡI ΞΑI ΞΣIΟΑΔΑ
ΦΣΔIΑΧ
ΧΨΕΡΑ ΞΑΟΑΠΑΞIΣΩ ΞΑI ΣΦΘ ΗΑΦΞΣΩ
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5,33
2,86
9,89
11,51
264,14
4,4
234,51
80,13
146,6
68,38
102,31
47,33
343,57
38,33
7,64
178,56
266,13
60,77
125,69

434,36
13,36
371,27
241,26
245,72
41,69
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GR1420010
GR1420011
GR1420012
GR1420013
GR1420014
GR1420015
GR1430001
GR1430002

SCI
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SCI
SCI

GR1430003

SCI

GR1430004

SCI

GR1430005

SPA

GR1430006

SPA

GR1430007
GR1430008
GR1440001
GR1440002
GR1440003
GR1440005
GR1440006

SPA
SPA
SCI
SCI
SCI
SPA
SPA

GR2110001

SCI

GR2110002

SCI

GR2110004

SPA

GR2110006
GR2120001
GR2120002
GR2120003
GR2120004

SPA
SCI
SCI
SCI
SCI

GR2120005

SPA

GR2120006

SPA

GR2120007

SPA

GR2120008

SPA

GR2120009

SPA

GR2130001
GR2130002
GR2130004

SCI
SCI-SPA
SCI

ΥΡΕΚΑ

ΧΨΕΡΑ ΞΑΟΑΠΑΞΛΣΩ
ΥΕΦΛΣέΘ ΚΕΧΧΑΟΛΞΣΩ ΞΑΠΥΣΩ
ΥΕΦΛΣέΘ άΑΦΧΑΟίΡ
ΥΕΦΛΣέΘ ΨΩΦΡΑΒΣΩ
ΥΕΦΛΣέΘ ΕΟΑΧΧΣΡΑΧ
ΔΕΟΨΑ ΥΘΡΕΛΣΩ
ΣΦΣΧ ΥΘΟΛΣ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΞΣΩΦΛ ΑΟΠΩΦΣΩ-ΑΓΛΣΧ ΧΕΦΑάΕΛΠ
ΧΞΛΑΚΣΧ: ΞΣΩΞΣΩΡΑΦΛΕΧ ΞΑΛ ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΨΘΑΟΑΧΧΛΑ
ΥΕΦΛΣέΘ
ΕΚΡΛΞΣ ΚΑΟΑΧΧΛΣ ΥΑΦΞΣ ΑΟΣΡΡΘΧΣΩ - ΒΣΦΕΛίΡ
ΧΥΣΦΑΔίΡ, ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΧΞΣΥΕΟΣΧ
ΡΘΧIΑ ΞYΦΑ ΥΑΡΑΓIΑ, ΥIΥΕΦI, ήΑΚΣΩΦΑ ΞΑI ΓYΦί
ΡΘΧIΔΕΧ ΑΓIΣΧ ΓΕίΦΓIΣΧ, ΡΘΧΣI ΑΔΕΟάΣI,
ΟΕέΣΩΧΑ, ΓΑIΔΣΩΦΣΡΘΧIΑ
ΣΦΣΧ ΣΚΦΩΧ, ΒΣΩΡΑ ΓΞΣΩΦΑΧ ΞΑΛ άΑΦΑΓΓΛ
ΥΑΟΑΛΣΞΕΦΑΧΛΑΧ
ΥΕΦΛΣέΘ ΨΑΠΛΕΩΨΘΦίΡ ΥΦίΘΡ ΟΛΠΡΘΧ ΞΑΦΟΑΧ
ΣΦΣΧ ΥΘΟΛΣ
ΑΧΥΦΣΥΣΨΑΠΣΧ
ΞΕΦΞΕΨΛΣ ΣΦΣΧ (ΞΣΗΛΑΞΑΧ)
ΑΡΨΛέΑΧΛΑ ΣΦΘ - ΠΕΨΕίΦΑ
ΑΡΨΛέΑΧΛΑ ΣΦΘ ΞΑΛ ΠΕΨΕίΦΑ
ΞΣΦYάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΞΣΗIΑΞΑ
ΑΠΒΦΑΞΛΞΣΧ ΞΣΟΥΣΧ, ΔΕΟΨΑ ΟΣΩΦΣΩ & ΑΦΑέΚΣΩ
(ΥΕΨΦΑ ΠΩΨΛΞΑΧ, ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ)
ΣΦΘ ΑΚΑΠΑΡίΡ (ΡΕΦΑΛΔΑ)
ΑΠΒΦΑΞIΞΣΧ ΞΣΟΥΣΧ, ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ
ΞΑΨΑάΣΩΦΞΣ ΞΑI ΞΣΦΑΞΣΡΘΧIΑ
ΞΣΛΟΑΔΑ ΑέΕΟίΣΩ ΞΑΛ ΣΦΘ ΒΑΟΨΣΩ
ΕΞΒΣΟΕΧ (ΔΕΟΨΑ) ΞΑΟΑΠΑ
ΕΟΣΧ ΞΑΟΣΔΛΞΛ
ΟΛΠΡΘ ΟΛΠΡΣΥΣΩΟΑ
ΧΨΕΡΑ ΞΑΟΑΠΑ
YΓΦΣΨΣΥΣΧ ΕΞΒΣΟίΡ ΞΑΟΑΠΑ ΞΑI ΡΘΧΣΧ
ΥΦΑΧΣΩΔI
ΕΟΘ ΞΑΟΣΔIΞI, ΠΑΦΓΑΦΛΨΛ, ΞΑΦΨΕΦI & ΟIΠΡΘ
ΥΦΣΡΨΑΡΘ
ΧΨΕΡΑ ΥΑΦΑΞΑΟΑΠΣΩ
ΣΦΘ ΥΑΦΑΠYΚIΑΧ, ΧΨΕΡΑ ΞΑΟΑΠΑ ΞΑΛ ΧΨΕΡΑ
ΑέΕΦΣΡΨΑ
ΣΦΘ ΨΧΑΠΑΡΨΑ, άΛΟIΑΨίΡ, άΑΦΠΑΞΣΒΣΩΡI,
ΠΕΓΑΟΘ ΦΑέΘ
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ ΒΛΞΣΩ ΑίΣΩ
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΧΠΣΟΛΞΑΧ
ΞΕΡΨΦΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΗΑΓΣΦΛΣΩ
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4,74
955,96
49,29
94,77
73,69
33,59
311,12
1
0,89
2491,46
129,67
310,79
124,16
361,94
200,94
504,31
606,25
720,47
197,26
287,88
186,95
230,11
467,38
85,31
7,87
5,8
18,2
85,42
18,08
34,83
116,92
198,54
127,94
199,76
331,15
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GR2130005
GR2130006
GR2130007
GR2130008
GR2130009

SCI-SPA
SCI
SCI-SPA
SCI
SPA

ΟΛΠΡΘ ΛίΑΡΡΛΡίΡ
ΥΕΦΛΣέΘ ΠΕΨΧΣΒΣΩ (ΑΡΘΟΛΣ - ΞΑΨΑΦΑ)
ΣΦΣΧ ΟΑΞΠΣΧ (ΥΕΦΛΧΨΕΦΛ)
ΣΦΣΧ ΠΛΨΧΛΞΕΟΛ
ΣΦΣΧ ΨYΠάΘ (ΓΞΑΠΘΟΑ)
ΣΦΣΧ ΔΣΩΧΞΣΡ, ίΦΑIΣΞΑΧΨΦΣ, ΔΑΧΣΧ ΠΕΦΣΥΘΧ,
ΞΣIΟΑΔΑ ΓΣΦΠΣΩ, ΟIΠΡΘ ΔΕΟΒIΡΑΞIΣΩ
ΞΕΡΨΦΛΞΣ ΗΑΓΣΦΛ ΞΑΛ ΑΡΑΨΣΟΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΣΦΣΩΧ
ΠΛΨΧΛΞΕΟΛ
ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ ΥΣΟΘΧ ΛίΑΡΡΛΡίΡ

26,9
73,29
201,24
84,36
274,16

GR2130010

SPA

GR2130011

SPA

GR2130012

SPA

GR2130013

SPA

652,37

SCI

ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ ΑΚΑΠΑΡΛΞίΡ ΣΦΕίΡ
ΕΞΒΣΟΕΧ ΑέΕΦΣΡΨΑ (ΑΥΣ ΓΟίΧΧΑ ΕίΧ ΑΟίΡΑΞΛ)
ΞΑΛ ΧΨΕΡΑ ΑέΕΦΣΡΨΑ
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ ΑΥΣ ΥΑΦΓΑ ΕίΧ
ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΑΓΛΣΧ ΚίΠΑΧ (ΥΦΕΒΕΗΑ), ΑΞΦ. ΞΕΟΑΔΛΣ
- ΑΓ.ΚίΠΑΧ
ΔΩΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΒΣΦΕΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΕΧ ΑΞΨΕΧ ΗΑΞΩΡΚΣΩ
ΞΣΟΥΣΧ ΟΑΓΑΡΑ ΗΑΞΩΡΚΣΩ (ΑΞΦ. ΓΕΦΑΞΛ-ΞΕΦΛ) ΞΑΛ
ΡΘΧΛΔΕΧ ΠΑΦΑΚίΡΘΧΛ & ΥΕΟΣΩΗΣ
ΡΘΧΣΛ ΧΨΦΣάΑΔΕΧ

GR2140001

SCI

GR2140003

SCI

GR2210001

SCI-SPA

GR2210002

SCI

GR2210003
GR2210004

SPA

ΡΘΧIΔΕΧ ΧΨΑΠάΑΡI & ΑΦΥYIΑ (ΧΨΦΣάΑΔΕΧ)

1,36

GR2220001

SCI

ΞΑΟΣΡ ΣΦΣΧ ΞΕάΑΟΘΡΛΑΧ

25,66

GR2220002

SCI

27,79

GR2220003

SCI

GR2220004

SCI

GR2220005

SCI

ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ ΑΛΡΣΩ
ΕΧίΨΕΦΛΞΣ ΑΦέΛΥΕΟΑΓΣΧ ΛΣΡΛΣΩ (ΠΕΓΑΡΘΧΛ,
ΑΦΞΣΩΔΛ, ΑΨΣΞΣΧ, ΒΦίΠΣΡΑΧ)
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ ΑΥΣ ΑΦΓΣΧΨΣΟΛ ΕίΧ
ΒΟΑέΑΨΑ (ΞΕάΑΟΘΡΛΑ) ΞΑΛ ΣΦΠΣΧ ΠΣΩΡΨΑ
ΔΩΨΛΞΕΧ ΑΞΨΕΧ ΞΕάΑΟΟΘΡΛΑΧ - ΧΨΕΡΣ
ΞΕάΑΟΟΘΡΛΑΧ ΛΚΑΞΘΧ - ΒΣΦΕΛΑ ΛΚΑΞΘ (ΑΞΦΣΨΘΦΛΣ
ΓΕΦΣ ΓΞΣΠΥΣΧ - ΔΦΑΞΣΩ ΥΘΔΘΠΑ - ΞΕΡΨΦΛ - ΑΓ.
ΛίΑΡΡΘΧ)

GR2220006

SPA

ΞΕάΑΟΣΡΛΑ: ΑΛΡΣΧ, ΑΓΛΑ ΔΩΡΑΨΘ ΞΑΛ ΞΑΟΣΡ ΣΦΣΧ

207,15

GR2230001

SCI-SPA

ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΑΡΨΛΡΛΣΨΘ (ΞΕΦΞΩΦΑ)

1,88

GR2230002

SCI

ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΞΣΦΛΧΧΛίΡ (ΞΕΦΞΩΦΑ)

22,92

GR2230003

SCI-SPA

ΑΟΩΞΘ ΟΕΩΞΛΠΘΧ (ΞΕΦΞΩΦΑ)

2,43

GR2230004

SCI

56,5

GR2230005

SCI

GR2230007

SPA

GR2230008

SPA

GR2240001

SCI-SPA

GR2240002

SCI

ΡΘΧΣΛ ΥΑΣΛ & ΑΡΨΛΥΑΣΛ
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ ΑΥΣ ΞΑΡΣΡΛ ΕίΧ
ΠΕΧΣΓΓΛ (ΞΕΦΞΩΦΑ)
ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΞΣΦΛΧΧIίΡ (ΞΕΦΞYΦΑ) & ΡΘΧΣΧ
ΟΑΓΣYΔIΑ
ΔΛΑΥΣΡΨΛΑ ΡΘΧΛΑ (ΣΚίΡΣΛ, ΕΦΕΛΞΣΩΧΑ, ΠΑΚΦΑΞΛ
ΞΑΛ ΒΦΑέΣΡΘΧΛΔΕΧ)
ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΕΧ ΧΨΕΡίΡ ΟΕΩΞΑΔΑΧ (ΥΑΟΛΣΡΘΧΑΩΟΛΠίΡ) & ΑΟΩΞΕΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ
ΥΕΦΛΣέΘ έΣΦΨΑΨίΡ (ΟΕΩΞΑΔΑ)

ΥΡΕΚΑ

193

174,1
534,08
224,6

46,28
15,29
214,19
69,58
5,23

883,33
37,36

187,43

8,88
10,51
101,46
21,43
12,56
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GR2310001

SCI

ΔΕΟΨΑ ΑέΕΟίΣΩ, ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩΑΛΨΣΟΛΞΣΩ, ΕΞΒΣΟΕΧ ΕΩΘΡΣΩ, ΡΘΧΣΛ ΕέΛΡΑΔΕΧ,
ΡΘΧΣΧ ΥΕΨΑΟΑΧ

355,1

GR2310004
GR2310005
GR2310006
GR2310007
GR2310008
GR2310009
GR2310010

SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI

ΣΦΣΧ ΥΑΡΑΛΨίΟΛΞΣ
ΣΦΣΧ ΒΑΦΑΧΣΒΑ
ΟΛΠΡΕΧ ΒΣΩΟΞΑΦΛΑ & ΧΑΟΨΛΡΘ
ΟΛΠΡΘ ΑΠΒΦΑΞΛΑ
ΟΛΠΡΘ ΣΗΕΦΣΧ
ΟΛΠΡΕΧ ΨΦΛέίΡΛΔΑ & ΟΩΧΛΠΑέΕΛΑ
ΣΦΣΧ ΑΦΑΞΩΡΚΣΧ ΞΑΛ ΧΨΕΡΑ ΞΟΕΛΧΣΩΦΑΧ

185,42
14,43
31,23
22,05
12,58
142,8
133,31

GR2310011

SPA

ΣΦΣΧ ΨΧΕΦΕΞΑΧ (ΑΞΑΦΡΑΡIΞΑ)

50,96

GR2310013
GR2310014

SPA
SPA

22,75
32,73

GR2310015

SPA

GR2310016

SPA

ΟIΠΡΘ ΟYΧIΠΑέΕIΑ
ΟIΠΡΘ ΒΣΩΟΞΑΦIΑ
ΔΕΟΨΑ ΑέΕΟίΣΩ, ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΠΕΧΣΟΣΓΓIΣΩΑIΨίΟIΞΣΩ ΞΑI ΕΞΒΣΟΕΧ ΕΩΘΡΣΩ, ΡΘΧΣI ΕέIΡΑΔΕΧ,
ΡΘΧΣΧ ΥΕΨΑΟΑΧ, ΔYΨIΞΣΧ ΑΦΑΞYΡΚΣΧ & ΧΨΕΡΑ
ΞΟΕIΧΣΩΦΑΧ
ΟΛΠΡΘ ΑΠΒΦΑΞΛΑ

GR2320001

SCI

ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΞΑΟΣΓΦΛΑΧ, ΔΑΧΣΧ ΧΨΦΣάΩΟΛΑΧ
ΞΑΛ ΕΟΣΧ ΟΑΠΛΑΧ, ΑΦΑΣΧ

35,34

GR2320002
GR2320003
GR2320004
GR2320005
GR2320006
GR2320007
GR2320008
GR2320009

SCI
SCI
SCI
SCI
SCI-SPA
SCI
SCI
SCI

ΣΦΣΧ έΕΟΠΣΧ & ΩΔΑΨΑ ΧΨΩΓΣΧ
άΑΦΑΓΓΛ ΒΣΩΦΑΝΞΣΩ
ΑΛΧΚΘΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΞΑΟΑΒΦΩΨίΡ
ΣΦΘ ΠΑΦΥΑΧ ΞΑΛ ΞΟΣΞΣΧ, άΑΦΑΓΓΛ ΧΕΟΛΡΣΩΡΨΑ
ΑΟΩΞΘ ΑΛΓΛΣΩ
ΣΦΣΧ ΥΑΡΑέΑΝΞΣ
ΣΦΣΧ ΕΦΩΠΑΡΚΣΧ
ΧΥΘΟΑΛΣ ΞΑΧΨΦΛΣΡ

174,93
21,76
23,86
60,43
0,32
122,2
193,32
3,08

GR2320010

SPA

ΣΦΘ ΠΥΑΦΠΥΑΧ, ΞΟίΞΣΧ, άΑΦΑΓΓΛ ΧΕΟΛΡΣΩΡΨΑ

157,05

GR2320011

SPA

GR2320012

SPA

GR2320013

SPA

GR2330002
GR2330003
GR2330004

SCI-SPA
SCI
SCI

GR2330005

SCI

GR2330006

SCI

GR2330007

SCI

GR2330008

SCI

GR2330009

SPA

ΥΡΕΚΑ

ΩΓΦΣΨΣΥΣΛ ΞΑΟΣΓΦΛΑΧ - ΟΑΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΑΧΣΧ
ΧΨΦΣάΩΟΛΑΧ
ΣΦΣΧ ΕΦΩΠΑΡΚΣΧ
ΣΦΣΧ έΕΟΠΣΧ (ΑΦΣΑΡΛΑ) - άΑΦΑΓΓΛ ΒΣΩΦΑΝΞΣΩ ΞΑΛ
ΥΕΦΛΣέΘ ΞΑΟΑΒΦΩΨίΡ
ΣΦΣΥΕΔΛΣ άΣΟΣΘΧ
ΕΞΒΣΟΕΧ (ΔΕΟΨΑ) ΥΘΡΕΛΣΩ
ΣΟΩΠΥΛΑ
ΚΛΡΕΧ & ΥΑΦΑΟΛΑΞΣ ΔΑΧΣΧ ΗΑέΑΦίΧ, ΟΛΠΡΘ
ΞΑΝΑάΑ, ΧΨΦΣάΩΟΛΑ, ΞΑΞΣΒΑΨΣΧ
ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΞΣΨΩέΛ, ΒΦΛΡΛΑ
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ ΑΥΣ ΑΞΦ. ΞΩΟΟΘΡΘ ΕίΧ
ΨΣΩΠΥΛ - ΞΑΟΣΓΦΛΑ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΥΕΦΛΣέΘ ΞΣΟΥΣΩ ΞΩΥΑΦΛΧΧΛΑΧ, ΑΞΦ.
ΞΑΨΑΞΣΟΣ - ΞΩΥΑΦΛΧΧΛΑ
ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΞΣΨYέI - ΑΟYΞΘ ΟΕέΑΛΡίΡ

194

441,86
19,04
0

65,66
389,83
321,69
97,42
9,04
3,15
32,74
13,15
131,66
110,42
23,38
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GR2410001

SCI

GR2410002

SPA

GR2420001

SCI

GR2420002

SCI

GR2420004

SCI

GR2420006

ΟΛΠΡΕΧ ΩΟΛΞΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΟΛΠΡΘ - ΧΩΧΨΘΠΑ
ΒΣΛίΨΛΞΣΩ ΞΘάΛΧΧΣΩ
ΣΦΣΧ ΥΑΦΑΡΑΧΧΣΧ
ΣΦΣΧ ΣέΘ - ΞΑΠΥΣΧ ΞΑΦΩΧΨΣΩ - ΥΣΨΑΠΛ ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΞΑάΘΦΕΩΧ - ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ

116,07
343,84
159,48
12,98

SCI-SPA

ΔΛΦάΘ: ΔΑΧΣΧ ΧΨΕΡΘΧ - ΔΕΟάΣΛ
ΠΕΓΑΟΣ & ΠΛΞΦΣ ΟΛΒΑΦΛ - ΔΕΟΨΑ ΕΦΛΑ ΩΔΦΣέΑΦΕΧ ΔΑΧΣΧ ΑΓΛΣΩ ΡΛΞΣΟΑΣΩ - ΥΑΦΑΞΨΛΑ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΧΞΩΦΣΧ: ΣΦΣΧ ΞΣέΩΟΑΧ

GR2420007

SPA

ΠΕΓΑΟΣ & ΠIΞΦΣ ΟIΒΑΦI-ΔΕΟΨΑ ΕΦIΑ

10,41

GR2420008
GR2420009
GR2420010

SPA
SPA
SPA

26,36
4,67
62,43

GR2420011

SPA

GR2420012

SPA

ΟIΠΡΘ ΔYΧΨΣΧ
ΡΘΧIΔΕΧ ΧΞYΦΣY
ΣΦΣΧ ΞΑΡΨΘΟΛ
ΣΦΘ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΕΩΒΣΛΑΧ, ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ ΞΑΛ
ΡΘΧΛΔΕΧ
ΣΦΣΧ ΣέΘ, ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ

GR2430001
GR2430002

SCI
SPA

GR2440002

SCI

GR2440003
GR2440004
GR2440005
GR2440006

4,82
40,89

393,08
333,85
34,08
390,62

SCI
SCI
SPA
SCI

ΣΦΣΧ ΨΩΠάΦΘΧΨΣΧ (ΒΕΟΣΩέΛ)
ΣΦΘ ΑΓΦΑάΑ
ΞΣΛΟΑΔΑ & ΕΞΒΣΟΕΧ ΧΥΕΦέΕΛΣΩ - ΠΑΟΛΑΞΣΧ
ΞΣΟΥΣΧ
άΑΦΑΓΓΛ ΓΣΦΓΣΥΣΨΑΠΣΩ
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ ΣΛΨΘΧ
ΞΑΨί ΦΣΩΧ ΞΑΛ ΕΞΒΣΟΕΧ ΧΥΕΦέΕΛΣΩ ΥΣΨΑΠΣΩ
ΣΦΣΧ ΞΑΟΟΛΔΦΣΠΣ

GR2440007

SPA

ΕΚΡIΞΣΧ ΔΦYΠΣΧ ΣIΨΘΧ - ΞΣIΟΑΔΑ ΑΧίΥΣΩ

130,88

GR2450001
GR2450002
GR2450004

SCI
SCI
SCI

193,74
218,8
106,19

GR2450005

SCI

GR2450007

SPA

GR2450008

SPA

ΣΦΘ ΒΑΦΔΣΩΧΛΑ
ΣΦΣΧ ΓΞΛίΡΑ
ΥΑΦΑΟΛΑΞΘ ΗίΡΘ ΑΥΣ ΡΑΩΥΑΞΨΣ ΕίΧ ΛΨΕΑ
ΡΣΨΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΣΧ ΥΑΦΑΡΑΧΧΣΧ - ΕΚΡΛΞΣΧ
ΔΦΩΠΣΧ ΥΑΦΑΡΑΧΧΣΩ - ΔΑΧΣΧ ΨΛΚίΦΕΑΧ
ΞΣΦYάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΓΞIίΡΑ, έΑΦΑΔΦΑ ΦΕΞΑ,
ΟΑΗΣΦΕΠΑ ΞΑI ΒΑΚIΑ ΟΑΞΞΑ
ΣΦΣΧ ΒΑΦΔΣΩΧΛΑ

GR2450009

SPA

ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ ΓΑΟΑΕΛΔΛΣΩ

121,57

GR2510003

SCI

ΑΞΦΣΡΑΩΥΟΛΑ & ΥΑΟΑΠΛΔΛ

3,66

GR2510004

SPA

ΣΦΘ ΑΦΨΕΠΘΧΛΣ ΞΑΛ ΟΩΦΞΕΛΣ

114,77

GR2520001
GR2520002
GR2520003
GR2520005

SCI
SCI
SCI
SCI

ΣΦΣΧ ΠΑΛΡΑΟΣ
ΟΛΠΡΘ ΨΑΞΑ
ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΠΣΩΧΨΣΩ
ΠΣΡΘ ΕΟΣΡΑΧ & έΑΦΑΔΦΑ ΟΕίΡΛΔΛΣΩ

226,73
10,33
3,68
69,85

GR2520006

SCI

557,68

GR2530001

SCI

GR2530002

SCI-SPA

ΣΦΣΧ ΥΑΦΡίΡΑΧ (ΞΑΛ ΥΕΦΛΣέΘ ΠΑΟΕΒΘΧ)
ΞΣΦΩάΕΧ ΣΦΣΩΧ ΞΩΟΟΛΡΘ (ΗΛΦΕΛΑ) & έΑΦΑΔΦΑ
άΟΑΠΥΣΩΦΨΛΧΑ
ΟΛΠΡΘ ΧΨΩΠάΑΟΛΑ

ΥΡΕΚΑ

195

475,47
5,23
69,81
109,7
66,85

184,23
103,99
247,89

234,24
13,09
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GR2530003
GR2530004
GR2530005
GR2530006

SCI
SCI
SCI
SPA

ΑΞΦΣΞΣΦΛΡΚΣΧ
ΣΦΣΧ ΣΟΛΓΩΦΨΣΧ
ΣΦΘ ΓΕΦΑΡΕΛΑ
ΣΦΣΧ ΗΘΦΕΛΑ (ΞΩΟΟΘΡΘ)
ΣΦΘ ΓΛΔΣΒΣΩΡΛ, έΛΣΡΣΒΣΩΡΛ, ΓΑΝΔΣΦΣΒΣΩΡΛ,
ΞΣΦΑΞΛΑ, ΞΑΟΣΓΕΦΣΒΣΩΡΛ, ΞΣΩΟΣέΕΦΑ & ΥΕΦΛΣέΘ
ΠΣΡΕΠΒΑΧΛΑΧ
ΥΕΦΛΣέΘ ΡΕΑΥΣΟΘΧ ΞΑΛ ΡΘΧΣΧ ΕΟΑάΣΡΘΧΣΧ
ΕΞΒΣΟΕΧ ΕΩΦίΨΑ
ΟΑΓΞΑΔΑ ΨΦΩΥΘΧ
YΓΦΣΨΣΥΣI ΕΞΒΣΟίΡ ΕΩΦίΨΑ
ΣΦΘ ΑΡΑΨΣΟIΞΘΧ ΟΑΞίΡIΑΧ

5,9
86,31
68,37
204,79

GR2540001

SCI

GR2540002
GR2540003
GR2540005
GR2540006
GR2540007

SCI
SCI
SCI
SPA
SPA

GR2540008
GR2550001
GR2550003

SPA
SCI
SCI

316,59
12,42
112,92

SCI
SCI

ΡΣΨΛΑ ΠΑΡΘ
άΑΦΑΓΓΛ ΡΕΔίΡΑ (ΥΕΨΑΟΣΡ - έΑΡΛ)
ΡΘΧΣΛ ΧΑΥΛΕΡΨΗΑ & ΧέΛΗΑ, ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΑΞΦΛΨΑΧ
ΟΛΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΥΩΟΣΩ (ΔΛΒΑΦΛ) ΞΑΛ ΡΘΧΣΧ
ΧάΑΞΨΘΦΛΑ, ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΚΛΡΕΧ ΞΩΥΑΦΛΧΧΛΑΧ (ΡΕΣέίΦΛ - ΞΩΥΑΦΛΧΧΛΑ)
ΣΦΣΧ ΨΑΫΓΕΨΣΧ

GR2550004

SCI

GR2550005
GR2550006
GR2550007

SCI

ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΥΕΦΛΣέΘ ΧΨΕΡΣΩ ΠΕΚίΡΘΧ

9,72

GR2550008

SPA

ΟIΠΡΣΚΑΟΑΧΧΑ ΓIΑΟΣΒΑΧ & ΡΘΧΣΧ ΧάΑΞΨΘΦIΑ

10,1

GR2550009
GR3000001
GR3000003
GR3000004

SPA
SCI-SPA
SCI
SCI

487,86
149,02
13,22
26,69

GR3000005

SCI

GR3000006

SCI

GR3000008

SCI

GR3000010

SCI

GR3000011

SPA

GR3000012

SPA

GR3000013

SPA

GR3000014

SPA

ΣΦΣΧ ΨΑYΓΕΨΣΧ - ΟΑΓΞΑΔΑ ΨΦYΥΘΧ
ΣΦΣΧ ΥΑΦΡΘΚΑ
ΕΚΡΛΞΣ ΥΑΦΞΣ ΧέΛΡΛΑ-ΠΑΦΑΚίΡΑ
ΒΦΑΒΦίΡΑ - ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΧΣΩΡΛΣ - ΡΘΧΛΔΑ ΥΑΨΦΣΞΟΣΩ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΩΠΘΨΨΣΧ - ΑΛΧΚΘΨΛΞΣ ΔΑΧΣΧ ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ - ΟΛΠΡΘ
ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ
ΑΡΨΛΞΩΚΘΦΑ- ΥΦΑΧΧΣΡΘΧΛ & ΟΑΓΣΩΒΑΦΔΣ
ΡΘΧΛΔΕΧ ΞΩΚΘΦίΡ: ΥΦΑΧΧΣΡΘΧΛ, ΔΦΑΓΣΡΕΦΑ,
ΑΡΨΛΔΦΑΓΣΡΕΦΑ
ΡΘΧIΔΕΧ ΠΩΦΨίΣΩ ΥΕΟΑΓΣΩΧ: άΑΟΞΣΡΕΦΑ,
ΒΕΟΣΥΣΩΟΑ, ΑΡΑΡΕΧ
ΡΘΧΣΧ ΑΡΨIΞYΚΘΦΑ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ ΥΦΑΧΣΡΘΧI,
ΟΑΓΣΩΒΑΦΔΣΧ, ΥΟΑΞΣΩΟΘΚΦΑ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ
ΚΩΠίΡIΕΧ
ΞYΚΘΦΑ ΞΑI ΓYΦί ΡHΧIΔΕΧ: ΥΦΑΧΣΡIΧI, ΔΦΑΓΣΡΕΦΑ,
ΑΡΨIΔΦΑΓΣΡΕΦΑ, ΑΩΓΣ, ΞΑΥΕΟΟΣ, ΞΣΩάΣ ΞΑI
άIΔΣΡΘΧI
ΥΕΦIΣέΘ ΟΕΓΦΕΡίΡ - ΡΘΧIΔΑ ΥΑΨΦΣΞΟΣΩ

GR3000015
GR3000016

SPA
SPA

83,19
20,79

GR4110001

SCI

GR4110002

SCI

ΣΦΣΧ ΩΠΘΨΨΣΧ
ΩΓΦΣΨΣΥΣΧ ΧέΛΡΛΑ
ΟΘΠΡΣΧ: έΣΦΨΑΦΣΟΛΠΡΘ- ΟΛΠΡΘ ΑΟΩΞΘ ΞΑΛ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΥΕΦΛΣέΘ
ΑΓΛΣΧ ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ

ΥΡΕΚΑ
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287,98
54,94
53,7
15,89
21,73
375,67

35,52
13,43
533,67

53,74
88,19
71,72
9,89
2,93
20,1

53,92
21,07

182,32
62,84
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GR4110003

SCI

GR4110004

SCI

GR4110005

SCI

GR4110006

SPA

GR4110007

SPA

GR4110008

SPA

GR4110009

SPA

GR4110010

SPA

GR4110011
GR4110012
GR4110013
GR4110014
GR4120001
GR4120002

SPA
SPA
SPA
SPA
SCI
SCI

GR4120003

SCI

GR4120004

SCI

GR4120005

SPA

GR4120006

SPA

GR4120007
GR4120008

SPA
SPA

GR4130001

SCI

GR4130002

SPA

GR4130003
GR4130004
GR4130005

SPA
SPA
pSCI

GR4210001

SCI

GR4210002

SCI

GR4210003

SCI-SPA

ΥΡΕΚΑ

ΟΕΧΒΣΧ: ΔΩΨΛΞΘ έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ- ΑΥΣΟΛΚίΠΕΡΣ
ΔΑΧΣΧ
ΟΕΧΒΣΧ: ΞΣΟΥΣΧ ΞΑΟΟΣΡΘΧ ΞΑΛ έΕΦΧΑΛΑ ΥΑΦΑΞΨΛΑ
ΗίΡΘ
ΟΕΧΒΣΧ: ΞΣΟΥΣΧ ΓΕΦΑΧ, ΕΟΣΧ ΡΨΛΦΛ & ΣΦΣΧ
ΣΟΩΠΥΣΧ
ΟΘΠΡΣΧ: ΟΛΠΡΕΧ έΣΦΨΑΦΣΟΛΠΡΘ ΞΑΛ ΑΟΩΞΘ,
ΞΣΟΥΣΧ ΠΣΩΔΦΣΩ, ΕΟΣΧ ΔΛΑΥΣΦΛ ΞΑΛ έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ
άΑΞΣΧ
ΟΕΧΒΣΧ: ΥΑΦΑΞΨIΣI YΓΦΣΨΣΥΣI ΞΣΟΥΣΩ
ΞΑΟΟΣΡΘΧ
ΡΘΧIΔΕΧ ΞΑI ΒΦΑέΣΡΘΧIΔΕΧ ΟΘΠΡΣΩ: ΡHΧΣΧ
ΧΕΦΓIΨΧI ΞΑI ΡIΧIΔΕΧ ΔIΑΒΑΨΕΧ, ΞΣΠΥIΣ, ΞΑΧΨΦIΑ,
ΨΘΓΑΡI, ΞΑΦΞΑΟΑΧ, ΥΦΑΧΣΡΘΧI
ΡΘΧIΔΕΧ ΟΕΧΒΣΩ (ΧYΠΥΟΕΓΠΑ ΨΣΠΑΦΣΡΘΧIίΡ,
ΞΩΔίΡΑΧ, ΑΓIΣΧ ΓΕίΦΓIΣΧ, ΓΟΑΦΣΡΘΧI, ΞΟΥ.)
ΡΣΨΛΣΔΩΨΛΞΘ έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ, ΑΥΣΟΛΚίΠΕΡΣ ΔΑΧΣΧ
ΟΕΧΒΣΩ
ΣΦΣΧ ΣΟΩΠΥΣΧ ΟΕΧΒΣΩ
ΒΣΦΕΛΑ ΟΕΧΒΣΧ
ΟΕΧΒΣΧ: ΞΣΟΥΣΧ ΓΕΦΑΧ, ΕΟΘ ΡΨΛΥΛ ΞΑΛ έΑΦΑΠΛΔΑ
ΡΘΧΣΧ ΑΓΛΣΧ ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΧΑΠΣΧ: ΥΑΦΑΟΛΑ ΑΟΩΞΘ
ΧΑΠΣΧ: ΣΦΣΧ ΑΠΥΕΟΣΧ (ΞΑΦΒΣΩΡΘΧ)
ΧΑΠΣΧ: ΣΦΣΧ ΞΕΦΞΕΨΕΩΧ - ΠΛΞΦΣ & ΠΕΓΑΟΣ
ΧΕΛΨΑΡΛ - ΔΑΧΣΧ ΞΑΧΨΑΡΛΑΧ & ΟΕΞΞΑΧ, ΑΞΦ.
ΞΑΨΑΒΑΧΘΧ - ΟΛΠΕΡΑΧ
ΛΞΑΦΛΑ - άΣΩΦΡΣΛ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΡΘΧΣΧ IΞΑΦIΑ (ΡΣΨIΣΔYΨIΞΣ ΨΠHΠΑ)
ΡΘΧΣΧ άΣΩΦΡΣI ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ ΚΩΠΑIΡΑ,
ΑΟΑΨΧΣΡΘΧI, ΚΩΠΑIΡΑΞI, ΧΨΦΣΓΓYΟΣ, ΥΟΑΞΑ,
ΠΑΞΦΣΡΘΧI, ΠIΞΦΣΧ ΞΑI ΠΕΓΑΟΣΧ
ΑΡΚΦίΥΣάΑΓΣΧ, ΑΓIΣΧ ΠΘΡΑΧ
ΧΑΠΣΧ: ΑΟΩΞΘ ήIΟΘΧ ΑΠΠΣY
ΧΑΠΣΧ: ΣΦΣΧ ΞΕΦΞΘΧ
ΒΣΦΕΛΑ έΛΣΧ & ΡΘΧΣΛ ΣΛΡΣΩΧΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΡΘΧIΑ ΑΡΨIήΑΦΑ & ΡΘΧIΔΕΧ ΔΑΧΞΑΟIΣ,
ΠΑΧΨΦΣΓIίΦΓΘ, ΥΦΑΧΣΡΘΧI, ΞΑΨί ΡΘΧI, ΠΕΧIΑΞΣ,
ΞΣYΨΧΣYΟIΑ
ΒΣΦΕΛΑ έΛΣΧ
ΡΘΧΛΔΑ ΒΕΡΕΨΛΞΣ
ΒΦΑέΣΡΘΧΛΔΕΧ ΞΑΟΣΓΕΦΣΛ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΞΑΧΣΧ & ΞΑΧΣΡΘΧΛΑ - ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΚΑΟΑΧΧΛΑ
ΥΕΦΛΣέΘ
ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΦΥΑΚΣΧ: ΞΑΟΘ ΟΛΠΡΘ - ΟΑΧΚΣΧ ΞΩΦΑ ΥΑΡΑΓΛΑ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΒΣΦΕΛΑ ΞΑΦΥΑΚΣΧ ΞΑΛ ΧΑΦΛΑ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ
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208,17
183,11
112
162,93
35,13
1,25
1,03
288,19
147,88
93,48
51,05
112,99
3,01
48,5
66,83
129,09
74,05
45,87
0,43
91,37
344,1
4,7
325,69
0,03
17,39
134,54
93,22
112,98
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ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
GR4210004

SCI

GR4210005

SCI

GR4210006

SCI

GR4210007

SCI

GR4210008

SCI

GR4210009

SCI

GR4210010

SCI

GR4210011

SCI

GR4210014

SPA

GR4210015

SPA

GR4210016

SPA

GR4210017

SPA

GR4210018

SPA

GR4210019

SPA

GR4210020

SPA

GR4210021

SPA

GR4210022

SPA

ΥΡΕΚΑ

ΞΑΧΨΕΟΟΣΦΛΗΣ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ Φί ΞΑΛ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΞΑΛ
ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΦΣΔΣΧ: ΑΞΦΑΠΩΨΘΧ, ΑΦΠΕΡΛΧΨΘΧ, ΑΨΨΑΒΩΦΣΧ,
ΦΕΠΑΨΑ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ (ΞΑΦΑΒΣΟΑ - ΣΦΠΣΧ
ΓΟΩάΑΔΑ)
ΦΣΔΣΧ: ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ - ΕΥΨΑ ΥΘΓΕΧ ΥΕΨΑΟΣΩΔΕΧ - ΦΕΠΑΨΑ
ΡΣΨΛΑ ΡΛΧΩΦΣΧ ΞΑΛ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΞίΧ: ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΟΣΩΦΣΧ - ΟΛΠΡΘ ήΑΟΛΔΛ - ΣΦΣΧ
ΔΛΞΑΛΣΧ - ΑΟΩΞΘ - ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΑΧΨΩΥΑΟΑΛΑ: ΑΡΑΨΣΟΛΞΣ ΨΠΘΠΑ, ΓΩΦΣ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΞΑΛ ΣάΛΔΣΩΧΑ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ (ΑΞΦ. ΟΑΡΨΦΑ ΑΞΦ. ΒΦΩΧΘ)
ΑΦΞΣΛ, ΟΕΛήΣΛ, ΑΓΑΚΣΡΘΧΛ ΞΑΛ ΒΦΑέΣΡΘΧΛΔΕΧ
ΒΦΑέΣΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΣΩ: ΒΕΟΣΥΣΩΟΑ,
άΑΟΞΣΡΕΦΑ, ΑΡΑΡΕΧ, έΦΛΧΨΛΑΡΑ, ΥΑέΕΛΑ, άΨΕΡΣ,
ΠΑΞΦΑ, ΑΧΨΑΞΛΔΣΡΘΧΛΑ, ΧΩΦΡΑ - ΓΩΦί ΡΘΧΛΑ ΞΑΛ
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΡΘΧIΔΕΧ ΥΑΨΠΣY: ΥΕΨΦΣΞΑΦΑΒΣ, ΑΡYΔΦΣΧ
ΡΘΧΣΧ ΑΓΑΚΣΡΘΧIΣΩ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ: ΥIΨΨΑ,
ΞΑΨΧΑΓΑΡI, ΡΕΦΣΡΘΧI, ΧΨΦΣΓΓYΟΘ
ΡΘΧΣΧ ΟΕIήΣI (ΔYΨIΞΣ ΨΠΘΠΑ) & ΡΘΧIΔΕΧ:
άΦΑΓΞΣΧ, ΠΑΞΦΣΡΘΧI, ΥIΟΑάI, ΞΑΥΑΦI,
ΞΑΟΑΥΣΔIΑ, ΠΕΓΑΟΣ ΑΧΥΦΣΡΘΧI, ΠΑΞΦY
ΑΧΥΣΡΘΧI, ΞΣYΟΣYΦΑ, ΡΣΨIΑ ΑΧΥΦΑ, ΧΑΦΑΞIΡΑ,
ΥIΑΨΣ, ήίΠΣΧ, ΧΨΑΩΦI, ΟIΦΑ, ΑΦΕΚΣYΧΑ, ΠΑΡίΟI
ΒΣΦΕIΣΔYΨIΞΣ ΨΠΘΠΑ ΑΦΞIίΡ & ΡΘΧIΔΕΧ:
ΑΓΦΕΟΣYΧΑ, ΧΨΦΣΓΓYΟΘ, ΧΥΑΟΑΚI, ΧΠIΡΕΦΣ,
ΨΧΣYΞΑ, ΨΧΣYΞΑΞI, ήΑΚΣΡΘΧI, ΞΑΟΣΒΣΟΣΧ,
ΠΑΞΦΣΡΘΧI, ΑΒΑΥΨIΧΨΣΧ, ΞΣΠΑΦΣΧ
ΡΘΧIΔΕΧ ΟΕΦΣΩ: ΥΘΓΑΡΣΩΧΑ, ΠΕΓΑΟΣ ΓΟΑΦΣΡΘΧI,
ΠIΞΦΣ ΓΟΑΦΣΡΘΧI, ΟΕΦIΞΣ
ΡΘΧIΔΕΧ ΞΑΟYΠΡΣΩ: ΕΥΑΡί, ΡΕΦΑ, ΧΑΦI,
ΨΕΟΕΡΔΣΧ
ΡΘΧΣI ΞIΡΑΦΣΧ ΞΑI ΟΕΒIΚΑ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ ΟIΑΔΑ,
ΥΟΑΞΑ, ΓΟΑΦΣΧ, ΠΑΩΦΑ
ΑΡΑΨΣΟIΞΣ ΨΠΘΠΑ ΑΧΨYΥΑΟΑIΑΧ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ
ΞΣΩΡΣΩΥΣI, άΨΕΡΣ, έΣΡΔΦΣΥΣΩΟΣ,
ΞΣΩΨΧΣΠYΨΘΧ, ΠΣΡΘ, ΑΓIΑ ΞYΦIΑΞΘ, ΨΘΓΑΡI,
έΣΡΔΦΘ, ΟIΓΡΣ, άίΞIΣΡΘΧIΑ, ΞΑΨΧΑΓΦΕΟI,
ΥΣΡΨIΞΣΩΧΧΑ, ΣάIΔΣΩΧΧΑ, ΞΨΕΡIΑ
ΡΘΧΣΧ ΧYΦΡΑ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ ΠΕΓΑΟΣΧ ΑΔΕΟάΣΧ,
ΠIΞΦΣΧ ΑΔΕΟάΣΧ, ΞΑΨΧIΞΑΧ, ΠΕΧΣΡΘΧI, ΥΟΑΞIΔΑ,
ΧΨΕάΑΡIΑ, ΡΑΩΑΓIΣ
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17,7
276,96
114,14
40,46
101,38
70,27
124,08
45,68
0,62
14,19

8,7

4,58

0,62
5,28
14,57

14,59

9,42
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ΡΘΧIΔΕΧ ΞΑΦΥΑΚIΣΩ ΥΕΟΑΓΣΩΧ: ΠΕΓΑΟΣ
ΧΣάΦΑΡΣ, ΧΣέΑΧ, ΠIΞΦΣ ΧΣάΦΑΡΣ, ΑΩΓΣ,
ΔIΒΣΩΡIΑ, έΑΠΘΟΘ, ΑΧΨΑΞIΔΣΡΘΧIΑ
ΡΘΧΣΧ ΨΘΟΣΧ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ: ΑΡΨIΨΘΟΣΧ,
ΥΕΟΕΞΣΩΧΑ, ΓΑIΔΣΩΦΣΡΘΧI, ΓIΑΞΣΩΠΘΧ, ΑΓIΣΧ
ΑΡΔΦΕΑΧ, ΥΦΑΧΣΩΔΑ, ΡΘΧI
ΑΡΑΨΣΟIΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΧΣΩ ΧYΠΘΧ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ
ΞΣΩΟΣΩΡΔΦΣΧ, ΧΕΧΞΟI, ΨΦΣΩΠΥΕΨΣ, ΠΑΦΠΑΦΑΧ,
ΞΑΦΑΒΑΟΣΡΘΧI, ΠΕΓΑΟΣΡΘΧI, ΓIΑΟΕΧIΡΣ, ΣΕIΑ,
έΣΡΔΦΣΧ, ΥΟΑΨΩ, ΡIΠΣΧ
ΡΘΧΣΧ έΑΟΞΘ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ: ΞΣΟΣάίΡΑ, ΥΑΡί
ΥΦΑΧΣΩΔΑ, ΨΦΑΓΣΩΧΑ, ΧΨΦΣΓΓYΟΘ, ΑΓIΣΧ
ΚΕΣΔίΦΣΧ, ΠΑΕΟΣΡΘΧI, ΑΟIΠIΑ, ΞΦΕΒΒΑΨI,
ΡΘΧΑΞI
ΞίΧ: ΟIΠΡΘ ήΑΟIΔI - ΑΟYΞΘ

GR4210023

SPA

GR4210024

SPA

GR4210025

SPA

GR4210026

SPA

GR4210027

SPA

GR4210028

SPA

GR4210029

SPA

GR4210030

SPA

GR4210031

SPA

GR4210032

SPA

GR4220001

SCI

GR4220002

SCI

GR4220003

SCI

GR4220004

SCI-SPA

άΣΟΕΓΑΡΔΦΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΕέΦΛ ΔΩΨΛΞΘ ΧΛΞΛΡΣ
ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ

70,11

GR4220005

SCI

ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΩΟΣΩ

53,28

GR4220006

SCI

ΡΘΧΣΧ ΥΣΟΩΑΛΓΣΧ-ΞΛΠίΟΣΧ

138,98

GR4220007

SCI

12,61

GR4220008

SCI

GR4220009

SCI

GR4220010

SCI

GR4220011

SCI

GR4220012

SCI

GR4220013

SCI

ΡΘΧΣΧ ΑΡΨΛΠΘΟΣΧ - ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΧΛάΡΣΧ: ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ ΠΕέΦΛ ΔΩΨΛΞΕΧ ΑΞΨΕΧ
ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΥΕΦΛΣέΘ
ΡΣΨΛΑ ΧΕΦΛάΣΧ
ΒΣΦΕΛΣΔΩΨΛΞΘ ΞΩΚΡΣΧ: ΣΦΣΧ ΑΚΕΦΑΧ - ΑΞΦίΨΘΦΛΣ
ΞΕάΑΟΣΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΞΕΑ
ΒΣΦΕΛΑ ΑΠΣΦΓΣΧ ΞΑΛ ΞΩΡΑΦΣΧ, ΟΕΒΛΚΑ, ΠΑΩΦΑ,
ΓΟΑΦΣΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΠΛΞΦΕΧ ΞΩΞΟΑΔΕΧ: ΘΦΑΞΟΕΛΑ, ΧέΣΛΡΣΩΧΑ,
ΞΣΩάΣΡΘΧΛΑ, ΞΕΦΣΧ, ΑΡΨΛΞΕΦΛΑ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ
ΗίΡΘ

ΥΡΕΚΑ

ΡΘΧΣΧ ΞΑΧΣΧ ΞΑI ΧYΠΥΟΕΓΠΑ ΞΑΧΣΡΘΧIίΡ
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΦΣΔΣΧ: ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ – ΕΥΨΑ
ΥΘΓΕΧ – ΕΞΒΣΟΘ ΟΣΩΨΑΡΘ – ΞΑΨΕΦΓΣ, ΦΕΠΑ
ΓΑΔΣΩΦΑ – έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΟΛΡΔΣΩ – ΡΘΧΛΔΕΧ
ΥΕΡΨΑΡΘΧΑ & ΨΕΨΦΑΥΣΟΛΧ, ΟΣάΣΧ ήΑΟΛΔΛ
ΔΩΨΛΞΘ ΦΣΔΣΧ: ΣΦΘ ΑΨΑΒΩΦΣΧ ΞΑΛ ΑΞΦΑΠΩΨΘΧ,
ΨΕέΡΘΨΘ ΟΛΠΡΘ ΑΥΣΟΑΞΞΛΑΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΓΕίΦΓΛΣΩ, ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ, έΨΕΡΛΕΧ ΞΑΛ ΞΑΦΑΒΣΟΑΧ
ΡΣΨΛΣ ΑΞΦΣ ΦΣΔΣΩ, ΥΦΑΧΣΡΘΧΛ, ΩΓΦΣΨΣΥΣΧ
ΟΛΒΑΔΛ ΞΑΨΨΑΒΛΑΧ
ΡΘΧΣΧ ΡΛΧΩΦΣΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΑΡΔΦΣΧ: ΣΦΠΣΧ ΒΛΨΑΟΛ & ΞΕΡΨΦΛΞΣΧ ΣΦΕΛΡΣΧ
ΣΓΞΣΧ
ΑΡΑάΘ: έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΞΑΟΑΠΣΧ - ΦΣΩΞΣΩΡΑΧ
ΧΑΡΨΣΦΛΡΘ: ΡΕΑ & ΥΑΟΛΑ ΞΑΠΠΕΡΘ - ΥΦΣάΘΨΘΧ
ΘΟΛΑΧ

199

3,51

63,35

23,03

36,23
4,36
59,71
134,42

131,03
29,23
47,31
73,15
11,44
12,64

20,67
45,31
28,55
71,55
60,62
125,81
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GR4220014

SCI

GR4220016

SCI

GR4220017

SCI

GR4220018

SCI

GR4220019

SCI

GR4220020

SCI

GR4220021

SPA

GR4220022

SPA

GR4220023

SPA

GR4220024

SPA

GR4220025

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ ΡΣΨΛΑ ΡΑΣΧ: ΗΑΧ & ΒΛΓΟΑ ΕίΧ
ΠΑΩΦΣΒΣΩΡΛ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ (ΣΦΠΣΧ
ΞΑΦΑΔΕΧ - ΣΦΠΣΧ ΠΣΩΨΧΣΩΡΑΧ)
ΡΘΧΣΧ ΥΑΦΣΧ: ΥΕΨΑΟΣΩΔΕΧ
ΡΘΧΣΧ ΔΕΧΥΣΨΛΞΣ ΞΑΛ ΧΨΦΣΓΓΩΟΣ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ
ΗίΡΘ
ΧΩΦΣΧ: ΣΦΣΧ ΧΩΦΛΓΓΑΧ ΕίΧ ΥΑΦΑΟΛΑ

87,22
0,98
18,58
7,84

ΨΘΡΣΧ: ΠΩΦΧΛΡΘ - ΑΞΦίΨΘΦΛΣ ΟΛΒΑΔΑ
ΡΘΧΣΧ ΠΘΟΣΧ: ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ - ΕΩΦΩΨΕΦΘ
ΥΕΦΛΣέΘ
ΡΘΧΣΧ ΘΦΑΞΟΕIΑ, ΡΘΧΣI ΠΑΞΑΦΕΧ, ΠIΞΦΣΧ ΞΑI
ΠΕΓΑΟΣΧ ΑΒΕΟΑΧ, ΡΘΧIΔΑ ΒΕΡΕΨIΞΣ ΘΦΑΞΟΕIΑΧ
ΡΘΧΣI έΦIΧΨIΑΡΑ
ΑΡΑάΘ: ΑΡΑΨΣΟΛΞΣ ΞΑΛ ΒΣΦΕΛΣ ΨΠΘΠΑ ΞΑΛ ΓΩΦί
ΡΘΧΛΔΕΧ
ΡΘΧΣΧ ΑΠΣΦΓΣΧ (ΒΣΦΕIΣΑΡΑΨΣΟIΞΣ ΨΠΘΠΑ) ΞΑI
ΡΘΧIΔΕΧ: ήΑΟIΔΑ, ΓΦΑΠΒΣΩΧΑ, ΡIΞΣΩΦIΑ, ΠIΞΦΣ
ΞΑI ΠΕΓΑΟΣ ΒIΣΞΑΧΨΦΣ, ΞΦΑΠΒΣΡΘΧI, ΥΕΨΑΟIΔI

19,49

SPA

ΡΘΧIΔΕΧ ΥΑΦΣΩ ΞΑI ΡΣΨIΑ ΑΡΨIΥΑΦΣΧ

24,14

GR4220026

SPA

ΡΑΣΧ: ΣΦΘ ΑΡΑΚΕΠΑΨΘΧΨΦΑ, ΞΣΦίΡΣΧ,
ΠΑΩΦΣΒΣΩΡI, ΗΑΧ, ΒIΓΟΑΨΣΩΦI

119,49

GR4220027

SPA

GR4220028

SPA

GR4220029

SPA

GR4220030

SPA

GR4220031

SPA

ΔΩΨΛΞΘ ΠΘΟΣΧ, ΑΡΨΛΠΘΟΣΧ, ΥΣΟΩΑΛΓΣΧ ΞΑΛ
ΡΘΧΛΔΕΧ
ΒΣΦΕΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΨΘΡΣΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ

GR4220032
GR4220033
GR4310002

SPA
pSCI-SPA
SCI

ΒΣΦΕΛΑ ΧΩΦΣΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΡΘΧΣΧ ΓΩΑΦΣΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΓΛΣΩέΨΑΧ: άΑΦΑΓΓΛ ΑΓΛΑΧ ΕΛΦΘΡΘΧ

29,06
261,14
7,16

GR4310003

SCI-SPA

11,88

GR4310004

SCI

GR4310005

SCI

ΡΘΧΣΧ ΔΛΑ
ΔΩΨΛΞΑ ΑΧΨΕΦΣΩΧΛΑ (ΑΥΣ ΑΓΛΣάΑΦΑΓΓΣ ΕίΧ
ΞΣΞΞΛΡΣ ΥΩΦΓΣ)
ΑΧΨΕΦΣΩΧΛΑ (ΞΣάΛΡΑΧ)

161,74

GR4310006

SCI

ΔΛΞΨΘ: ΣΠΑΟΣΧ ΒΛΑΡΡΣΩ (ΧΩΠΘ - ΣΠΑΟΣΧ)

39,4

GR4310009
GR4310010

SPA
SPA

ΞΦΣΩΧίΡΑΧ - ΒΦίΠΣΡΕΦΣ IΔΘΧ
ΣΦΣΧ ΓIΣYέΨΑΧ

78,77
4,12

GR4310011

SPA

ΞΣΦYάΘ ΞΣYΥΑ (ΔYΨΛΞΘ ΞΦΘΨΘ)

19,93

GR4310012

SPA

ΕΞΒΣΟΘ ΓΕΦΣΥΣΨΑΠΣΩ ΠΕΧΑΦΑΧ

6,85

GR4310013

SPA

ΑΧΨΕΦΣΩΧΛΑ ΣΦΘ (ΞΣάΛΡΑΧ)

286,48

ΥΡΕΚΑ

ΡΘΧIΔΕΧ ΠYΞΣΡΣΩ (ΦΘΡΕIΑ, έΨΑΥΣΔIΑ,
ΨΦΑΓΣΡΘΧI)
ΑΡΔΦΣΧ: ΞΕΡΨΦΛΞΣ ΞΑΛ ΡΣΨΛΣ ΨΠΘΠΑ, ΓΩΦί
ΡΘΧΛΔΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ
ΧΕΦΛάΣΧ: ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΧΕΦΛάΣΥΣΩΟΑ, ΥΛΥΕΦΛ ΞΑΛ ΒΣΩΧ
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52,71
19,86
1,49
5,85
30,38

15,98
220,37
53,31
92,54
50,56

26,51
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GR4320002

SCI

GR4320003

SCI

ΔΛΞΨΘ: ΣΦΣΥΕΔΛΣ ΟΑΧΛΚΛΣΩ, ΞΑΚΑΦΣ, ΧΕΟΕΡΑ,
ΞΦΑΧΛ, ΧΕΟΕΞΑΡΣΧ, έΑΟΑΧΠΕΡΘ ΞΣΦΩάΘ
ΡΘΧΣΧ έΦΩΧΘ

GR4320004

SCI

ΠΣΡΘ ΞΑήΑ (άΑΦΑΓΓΛ ΞΑήΑ & ΓΩΦί ΥΕΦΛΣέΘ)

9,74

GR4320005

SCI

ΣΦΣΧ ΚΦΩΥΨΘΧ & ΓΩΦί ΥΕΦΛΣέΘ

85,29

GR4320006

SCI

ΒΣΦΕΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΣ ΑΞΦΣ ΞΦΘΨΘΧ: ΔΛΣΡΩΧΑΔΕΧ,
ΕΟΑΧΑ ΞΑΛ έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΧΛΔΕΦΣ (ΑΞΦΑ ΠΑΩΦΣ
ΠΣΩΦΛ - ΒΑΝ - ΑΞΦΑ ΥΟΑΞΑΧ) ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ

130,73

GR4320008

SCI

ΡΘΧΣΧ ΞΣΩάΣΡΘΧΛ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΗίΡΘ

8,05

GR4320009
GR4320010
GR4320011
GR4320013

SPA
SPA
SPA
SPA

ΒΣΦΕIΣΑΡΑΨΣΟIΞΣ ΑΞΦΣ ΞΦΘΨΘΧ
ΟΑΗΑΦΣΧ ΞΣΦYάΘ - ΠΑΔΑΦΑ ΔIΞΨΘΧ
ΔIΣΡYΧΑΔΕΧ ΡΘΧΣI
άΑΦΑΓΓI ΧΕΟΘΡΑΦI-ΒΦΑέΑΧI

37,6
131,58
5,32
23,14

GR4320014

SPA

ΡΣΨIΣΔYΨIΞΘ ΚΦYΥΨΘ (ΞΣΩάίΨΣ)

16,17

GR4320016

SPA

39,14

GR4320017

SPA

GR4330002

SCI

GR4330003

SCI

ΣΦΘ ΗΑΞΦΣΩ
ΡΘΧΣΧ ΞΣΩάΣΡΘΧΛ, ΓΩΦί ΡΘΧΛΔΕΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΔΕΧ
ΞΑΒΑΟΟΣΛ
ΣΦΣΧ ΞΕΔΦΣΧ
ΞΣΩΦΨΑΟΛίΨΛΞΣ άΑΦΑΓΓΛ - ΠΣΡΘ ΥΦΕΒΕΟΘ ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣέΘ

GR4330004

SCI

ΥΦΑΧΧΑΡΣ άΑΦΑΓΓΛ - ΥΑΨΧΣΧ - ΧάΑΞΣΦΩΑΞΣ ΦΕΠΑ
- ΥΑΦΑΟΛΑ ΦΕΚΩΠΡΣΩ ΞΑΛ ΕΞΒΣΟΘ ΓΕΦΣΥΣΨΑΠΣΩ,
ΑΞΦ. ΟΛΑΡΣΧ ΞΑΒΣΧ - ΥΕΦΛΒΣΟΛΑ

131,21

GR4330005

SCI

ΣΦΣΧ ΛΔΘ (ΒΣΦΛΗΛΑ, ΓΕΦΑΡΣΛ, ΞΑΟΘ ΠΑΔΑΦΑ)

399,13

GR4330006
GR4330007
GR4330008
GR4330009

SPA
SPA
SPA
SPA

81,29
75,95
11,22
106,32

GR4340001

SCI

GR4340002

SCI

GR4340003

SCI

ΧίΦΣΧ - ΑΓΞΑΚΛ - ΞΕΔΦΣΧ
ΞΣYΦΨΑΟIίΨIΞΣ άΑΦΑΓΓI, άΑΦΑΓΓI ΥΦΕΒΕΟΘ
ΥΦΑΧΧΑΡΣ άΑΦΑΓΓI
ΣΦΣΧ ήΘΟΣΦΕIΨΘΧ (ΡΣΨIΣΔYΨIΞΣ ΨΠΘΠΑ)
ΘΠΕΦΘ & ΑΓΦΛΑ ΓΦΑΠΒΣΩΧΑ - ΨΛΓΑΡΛ &
άΑΟΑΧΑΦΡΑ - ΥΣΡΨΛΞΣΡΘΧΛ, ΣΦΠΣΧ ΟΛΒΑΔΛ ΒΛΓΟΛΑ
ΡΘΧΣΧ ΕΟΑάΣΡΘΧΣΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ
ΗίΡΘ
έΕΦΧΣΡΘΣΧ ΦΣΔΣΥΣΩ - ΥΑΦΑΟΛΑ ΠΑΟΕΠΕ

GR4340004

SCI

73,52

GR4340005

SCI

GR4340006

SCI

GR4340007
GR4340008

SCI
SCI

GR4340010

SCI

ΕΟΣΧ - ΨΣΥΣΟΛΑ - ΧΑΧΑΟΣΧ - ΑΓΛΣΧ ΔΛΞΑΛΣΧ
ΣΦΠΣΧ ΧΣΩΓΛΑΧ - ΒΑΦΔΛΑ - άΑΦΑΓΓΛ ΟΛΧΧΣΩ ΠΕέΦΛ
ΑΡΩΔΦΣΩΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΟΛΠΡΘ ΑΓΛΑΧ - ΥΟΑΨΑΡΛΑΧ - ΦΕΠΑ ΞΑΛ ΕΞΒΣΟΘ
ΞΕΦΛΨΘ - ΞΣΛΟΑΔΑ άΑΧΑ
άΑΦΑΓΓΛ ΚΕΦΛΧΧΣΩ
ΟΕΩΞΑ ΣΦΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
ΔΦΑΥΑΡΣ (ΒΣΦΕΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΕΧ ΑΞΨΕΧ) - ΥΑΦΑΟΛΑ
ΓΕίΦΓΛΣΩΥΣΟΘΧ - ΟΛΠΡΘ ΞΣΩΦΡΑ

GR4340011
GR4340012

SCI
SCI

ΥΡΕΚΑ

άΦΕ - ΨΗΛΨΗΛάΕΧ - ΡΛΥΣΧ
ΑΧάΕΡΔΣΩ - ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΨΛΑ ΗίΡΘ
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340,07
5,47

4,8
47
36,43

57,81
2,72
87,97

30,4
12,12
4,98
533,64
45,11
12,18
140,23
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GR4340013

SCI

GR4340014

SPA

GR4340015

SCI

GR4340016

SPA

GR4340017

SPA

GR4340018

SPA

GR4340019

SPA

GR4340020
GR4340021
GR4340022
GR4340023

SPA
SPA
SPA
SPA

ΥΡΕΚΑ

ΡΘΧΣΛ ΓΑΩΔΣΧ ΞΑΛ ΓΑΩΔΣΥΣΩΟΑ
ΕΚΡIΞΣΧ ΔΦYΠΣΧ ΧΑΠΑΦIΑΧ - άΑΦΑΓΓI ΨΦYΥΘΨΘΧ ήIΟΑάI - ΞΣΩΧΨΣΓΕΦΑΞΣ
ΥΑΦΑΟΛΑ ΑΥΣ έΦΩΧΣΧΞΑΟΛΨΛΧΧΑ ΠΕέΦΛ ΑΞΦίΨΘΦΛΣ
ΞΦΛΣΧ
ΠΕΨΕΦIΗIΑ ΑΓIΣΧ ΔIΞΑIΣΧ - ΨΧΣΩΡΑΦΑ - ΒIΨΧIΟIΑ
ΟΕΩΞίΡ ΣΦΕίΡ
έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΓΦΑΠΒΣΩΧΑΧ ΞΑI ΡΘΧIΔΕΧ ΘΠΕΦΘ ΞΑI
ΑΓΦIΑ ΓΦΑΠΒΣΩΧΑ, ΥΣΡΨIΞΣΡΘΧI
ΡΘΧIΔΑ ΑΓIΣI ΚΕΣΔίΦΣI
άΑΦΑΓΓI ΞΑΟΟIΞΦΑΨΘΧ-ΑΦΓΣYΟIΑΡΣ άΑΦΑΓΓIΣΦΣΥΕΔIΣ ΠΑΡIΞΑ
ΟIΠΡΘ ΑΓIΑΧ (έΑΡIΑ)
έΕΦΧΣΡΘΧΣΧ ΦΣΔΣΥΣΩ
ΟIΠΡΘ ΞΣΩΦΡΑ ΞΑI ΕΞΒΣΟΘ ΑΟΠYΦΣΩ
ΡΣΨIΣΔYΨIΞΘ ΓΑΩΔΣΧ ΞΑI ΓΑΩΔΣΥΣΩΟΑ
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62,91
139,8
22,03
68,75
28,4
0,82
42,33
0,67
29,2
2
15,64
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12.4. ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΨΪΡΟΘΕΣΘΘ Π.Ο.Α.Τ.

Α. Ζκκεςθ παρουςίαςθσ άορζα

Β1. Πελζτθ Χκοπιμότθτασ – Βιωςιμότθτασ

Β2. Πελζτθ Επιχειρθματικοφ Χχεδίου

Γ. Ψεχνικι Ζκκεςθ

Δ. Ζκκεςθ μετριςεων και αξιολόγθςθσ καταλλθλότθτασ περιβάλλοντοσ (μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνεται και ςτθν Ψεχνικι Ζκκεςθ)

Ε1. Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν επιπτϊςεων

ΧΨ. Πελζτθ ζρευνασ αγοράσ

Η. Χχζδιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ (μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται και ςτθν Ζκκεςθ
παρουςίαςθσ του άορζα)

ΥΡΕΚΑ
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Θ. έΑΦΨΕΧ – ΨΣΥΣΓΦΑάΛΞΑ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑΨΑ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

Πεμονωμζνεσ
μονάδεσ
(εντόσ ι εκτόσ
ΥΑΩ)

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:250.000

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ

+

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:50.000

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ

+

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10.000

-

- Αποτφπωςθ
προςπελαςιμότθτασ,
- όρια

Χθμείωςθ
κζςθσ

προςτατευόμενων
περιοχϊν,
- κακοριςμζνο

Υ.Σ.Α.Ω.

ΥΡΕΚΑ

+

+

δίαυλο ναυςιπλοΐασ

+

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ
- αποτφπωςθ
ςχεδίου
οργάνωςθσ
μονάδασ/ων

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000

+

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ
- αποτφπωςθ
ςχεδίου
οργάνωςθσ
μονάδασ/ων

- κζςθ, ζκταςθ,
όρια

- κζςθ, ζκταςθ,
όρια

- πίνακασ με
ςθμεία ανά
δραςτθριότθτα

- πίνακασ με
ςθμεία ανά
δραςτθριότθτα

- ςθμειακι
αποτφπωςθ
χερςαίων
εγκαταςτάςεων

- ςθμειακι
αποτφπωςθ
χερςαίων
εγκαταςτάςεων

- αποτφπωςθ
ορίων ειδικϊν
κεςμικϊν
κακεςτϊτων
(NATURA,
προςτατευόμενθ
περιοχι,
αρχαιολογικοί
χϊροι, δίαυλοι
ναυςιπλοΐασ,
ΗΣΕ, ΓΥΧ, κ.α.

- αποτφπωςθ
ορίων ειδικϊν
κεςμικϊν
κακεςτϊτων
(NATURA,
προςτατευόμενθ
περιοχι,
αρχαιολογικοί
χϊροι, δίαυλοι
ναυςιπλοΐασ,
ΗΣΕ, ΓΥΧ, κ.α.

204 - ΝΕΑΧΟΣ
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-

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000 - 1:2000
Αν απαιτείται
λόγω
εγγφτθτασ
χερςαίων
εγκαταςτάςεων
με καλάςςια
ηϊνθ

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΑ

- αποτφπωςθ
ςχεδίου
οργάνωςθσ
εγκαταςτάςεων
χερςαίου
χϊρου
- πίνακασ με
ςθμεία ανά
δραςτθριότθτα

+

- ςθμειακι
αποτφπωςθ
κάκε
εγκατάςταςθσ
- αποτφπωςθ
ορίων ΗΣΕ,
ΓΥΧ, NATURA,
Ξ.Ο.Υ
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Κ. ΧΩΡΣΔΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΑΛΨΘΠΑΨΣΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ Υ.Σ.Α.Ω.

ΤΠΘΡΕΙΑ

ΓΝΪΜΟΔΟΣΘΕΙ
ΤΠΘΡΕΙΪΝ

Δ/νςθ Υερ/ντοσ
Υεριωερειακισ Αρχισ

Ξαταρχιν γνωμοδότθςθ για
τθ ςυμβατότθτα τθσ χριςθσ

Δ/νςθ Αλιείασ Σ.Ψ.Α.

Ξαταρχιν γνωμοδότθςθ για
τθν καταλλθλότθτα τθσ
περιοχισ ωσ προσ τισ
προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ

Δ/νςθ Ωδάτων

Ξαταρχιν γνωμοδότθςθ, για
τθ διακεςιμότθτα χριςθσ
υδάτινων
πόρων
και
καταλλθλότθτασ τουσ

Δ/νςθ Ξτθνιατρικισ

Ξαταρχιν γνωμοδότθςθ, για
τθν καταλλθλότθτα τθσ
ποιότθτασ υδάτων, ωσ προσ
τθν υγιεινι των προσ
εκτροωι
υδρόβιων
οργανιςμϊν και ωσ προσ τθ
δθμόςια υγεία

ΥΡΕΚΑ
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ΤΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
έάρτεσ – Ψοπογρ. Διαγρ.
1:250000, 1:5000 και
1:10000 ι 1:5000
Χφνοψθ παραγωγικοφ
αντικειμζνου

Ψεχνικι ζκκεςθ

Ζκκεςθ μετριςεων και
αξιολόγθςθσ
καταλλθλότθτασ
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ΠΗΝΑΚΑ 1
Καηηγοπίερ Πεπιοσών Ανάπηςξηρ Τδηοκαλλιεπγειών (Π.Α.Τ.)
Α

ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ
ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
Π.Α.Τ

ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Α.1

ΑΓΗΑΓΑ-ΚΑΛΑΜΑ

ΘΔΠΡΩΣΗΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Α.2

ΚΟΛΠΟ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ

Α.3

ΓΤΣ. ΑΚΣΔ ΑΗΣ/ΝΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΔ-ΝΟΣΗΔ ΑΚΣΔ
ΑΡΚΑΓΗΑ

Α.4
Α.5

ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΑΗΣ/ΝΗΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ

ΒΟΤΡΛΗΑ-ΠΛΑΣΔΗΑ

Α.6

ΓΤΣΗΚΟ ΑΡΩΝΗΚΟ

Α.7

ΠΟΡΟ – ΜΔΘΑΝΑ

Α.8

ΑΛΑΜΗΝΑ

ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΣΣΗΚΖ (ΝΟΜ.ΔΙΑΜ
ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ (ΝΟΜ.ΔΙΑΜ
ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΣΣΗΚΖ (ΝΟΜ.ΔΙΑΜ
ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Α.10
Α.11

ΝΟΣ. ΔΤΒΟΗΚΟ
(ΣΟΤΡΚΟΛΗΜΑΝΟ-ΜΑΡΜΑΡΗ)
ΛΑΡΤΜΝΑ
ΑΣΑΛΑΝΣΖ

ΦΘΗΩΣΗΓΑ
ΦΘΗΩΣΗΓΑ

Α.12

ΜΩΛΟ (ΜΑΛΛΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ)

ΦΘΗΩΣΗΓΑ

Α.13

ΓΗΑΤΛΟ ΩΡΔΩΝ

Α.14
Α.15
Α.16

ΜΑΚΡΤΓΗΑΛΟ
ΥΑΛΑΣΡΑ - ΔΠΑΝΩΜΖ
ΛΔΡΟ

Β

ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΠΔΡΗΘΩΡΗΑ
ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Β.1

ΚΔΝΣΡ-ΒΟΡ ΔΥΗΝΑΓΔ ΝΖΟΗ

Β.2

ΝΟΣ. ΔΥΗΝΑΓΔ ΝΖΟΗ (ΟΞΗΑ,
ΜΑΚΡΖ, ΒΡΟΜΩΝΑ)

Β.3

ΗΘΑΚΖ

Β.4

N.A. ΑΚΣΔ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ

Β.5

ΔΡΑΣΔΗΝΖ

ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΦΩΚΗΓΑ

Β.6

ΓΑΛΑΞΗΓΗ

ΦΩΚΗΓΑ

Β.7

ΑΝΣΗΚΤΡΑ

ΒΟΗΩΣΗΑ

Β.8

ΒΟΤΡΛΗΑ

ΒΟΗΩΣΗΑ

Β.9

ΜΔΓΑΡΑ

ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Β.10

ΣΡΗΚΔΡΗ-ΤΓΡΑ

ΑΣΣΗΚΖ (ΝΟΜ.ΓΗΑΜ
ΠΔΗΡΑΗΑ)

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Α.9

ΥΡΕΚΑ

ΔΤΒΟΗΑ

ΜΑΓΝΖΗΑ
ΦΘΗΩΣΗΓΑ
ΔΤΒΟΗΑ
ΠΗΔΡΗΑ
ΘΔ/ΝΗΚΖ
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ
ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
Π.Α.Τ
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ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
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Β.11

ΚΑΝΓΖΛΗ (Β. ΔΤΒΟΗΚΟ)

ΔΤΒΟΗΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Β

ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΠΔΡΗΘΩΡΗΑ
ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Α.Τ

Β.12

ΣΟΜΗΟ

ΛΑΡΗΑ

Β.13

ΗΔΡΗΟ

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Β.14
Β.15
Β.16

ΣΡΤΜΩΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΚΔΡΑΜΩΣΖ
ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΖ

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΔΒΟΤ

ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Β.17

ΓΔΡΑ- ΛΔΒΟΤ

ΛΔΒΟΤ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Β.18

ΛΑΓΚΑΓΑ- ΟΗΝΟΤΔ

ΥΗΟΤ

Β.19

ΚΑΛΤΜΝΟ

ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ

Β.20

ΚΑΜΔΗΡΟ ΡΟΓΟΤ

ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ

Β.21

ΑΜΠΔΛΟ ΗΘΩΝΗΑ

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Γ

ΓΤΠΡΟΗΣΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ
ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ
ΤΓΑΣ/ΡΓΔΗΩΝ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Α.Τ

ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Γ.1

ΓΗΑΠΟNTΗΟΗ ΝΖΟΗ

ΚΔΡΚΤΡΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Γ

ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ
ΔΤΑΗΘΖΗΑ Ω ΠΡΟ ΣΟ
ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Α.Τ

ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΠΡΔΒΔΕΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Γ.1

ΑΜBΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΑΗΣ/ΝΗΑ
ΑΡΣΑ
ΞΑΝΘΖ

Γ.2

ΒΗΣΩΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ

Δ.

ΠΑΤ ΖΜΔΗΑΚΩΝ
ΥΩΡΟΘΔΣΖΔΩΝ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Α.Τ
ΚΡΖΣΖ
ΚΤΚΛΑΓΩΝ
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

Δ.6
Δ.7

ΒΟΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
ΚΤΚΛΑΓΔ
ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ
ΝΟΣΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
ΛΟΗΠΔ ΑΚΣΔ ΝΟΜΟΤ
ΑΣΣΗΚΖ (ηωλ λεζηώλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ)
ΝΖΟ ΘΑΟ
ΒΑ ΑΚΣΔ ΚΔΡΚΤΡΑ

Δ.8

ΒΑ ΑΚΣΔ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ

Δ.9

ΒΑ ΑΚΣΔ ΗΘΑΚΖ

Δ.1
Δ.2
Δ.3
Δ.4
Δ.5

ΥΡΕΚΑ

ΡΟΓΟΠΖ

ΑΣΣΗΚΖ

ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΚΤΡΗΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΗΘΑΚΖ
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ΠΗΝΑΚΑ 2
Πποηεινόμενερ Π.Ο.Α.Τ.
(με ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηοςρ ανά μελέηη)
1. Π.Ο.Α.Τ. ΘΔΠΡΩΣΗΑ:
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 5 Εωλώλ Π.Ο.Α.Τ.:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

1.1.21

Λωξίδα αγηάδαο

Ηρζείο

15.700

1.1.20 α

Όξκνπ Βάιηνπ

Ηρζείο

600

1.1.20 β

Αθξ. Γωληά

Ηρζείο

16.900

1.4.11 α

Καιακάο I

Όζηξαθα

2.500

1.4.11 β

Καιακάο II

Όζηξαθα

2.500

2. Π.Ο.Α.Τ. ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 2 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

1. Π.Ο.Α.Τ. ΝΟΜΩΝ ΠΗΔΡΗΑ ΚΑΗ ΖΜΑΘΗΑ
Π-1

Πύδλαο 1

Όζηξαθα

500

Π-2

Πύδλαο 2

Όζηξαθα

500

Π-3

Μεζώλεο 1

Όζηξαθα

2.000

Π-4

Μεζώλεο 2

Όζηξαθα

8.000

Π-5

Μεζώλεο 3

Όζηξαθα

Γνθ. εθηξνθέο

Π-6

Πιαηένο & Αμηνύ

Όζηξαθα

18.000

2. Π.Ο.Α.Τ. ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Π-7

Υαιάζηξαο

Όζηξαθα

14.500

Π-8

Δπαλωκήο 1

Όζηξαθα

3.000

Π-9

Δπαλωκήο 2

Όζηξαθα

Π-10

Δπαλωκήο 3

Όζηξαθα

3. Π.Ο.Α.Τ. ΜΑΛΛΗΑΚΟΤ – ΒΟΡ. ΔΤΒΟΪΚΟΤ:
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 4 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΥΡΕΚΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΟΝΟΜΑΗΑ
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1. Π.Ο.Α.Τ. ΓΗΑΤΛΟΤ ΩΡΔΩΝ
ΕΩΝΖ IV.1

Γίαπινο Ωξεώλ Αλαηνιηθή

Ηρζείο

2.300

ΕΩΝΖ IV.2

Γίαπινο Ωξεώλ Γπηηθή

Ηρζείο

2.070

ΕΩΝΖ I.1

Γίαπινο Ωξεώλ Αλαηνιηθή

Ηρζείο

1.150

Ηρζείο

900

ΕΩΝΖ I.1
Γίαπινο Ωξεώλ Γπηηθή
2. Π.Ο.Α.Τ. ΜΩΛΟΤ
ΕΩΝΖ II.1

Μπνύθα πεξρεηνύ

Όζηξαθα

1.825

ΕΩΝΖ II.2

Αγία Σξηάδα

Όζηξαθα

3.420

ΕΩΝΖ II.3

Άγηνο εξαθείκ

Ηρζείο

1.380

3. ΑΣΑΛΑΝΣΖ –ΛΑΡΤΜΝΑ
ΕΩΝΖ III.1

Αηαιαληνλήζη

Ηρζείο

1.435

ΕΩΝΖ III.2

Γαϊδνπξνλήζη

Ηρζείο

1.610

ΕΩΝΖ III.3

Μαιεζίλα

Ηρζείο

920

ΕΩΝΖ III.4

Βόξεηα Όξκνπ Λάξπκλαο

Ηρζείο

1.840

ΕΩΝΖ III.5

Νόηηα Όξκνπ Λάξπκλαο

Ηρζείο

1.380

ΕΩΝΖ III.6

Γάηδα

Ηρζείο

2.070

4. ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΤΒΟΪΚΟΤ
ΕΩΝΖ IV.3

Καλδήιη –Βόξεηα

Ηρζείο

920

ΕΩΝΖ IV.4

Καλδήιη –Κόθηλα

Ηρζείο

920

ΕΩΝΖ IV.5

Καλδήιη –Αριάδη

Ηρζείο

920

ΕΩΝΖ IV.6

Καλδήιη -Μέινπλα

Ηρζείο

460

4. Π.Ο.Α.Τ. ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 3 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Ηρζείο

5.400

1. Π.Ο.Α.Τ. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ- ΗΘΑΚΖ
ΕΩΝΖ Α

ΥΡΕΚΑ

ΝΑ Αθηέο Κεθαιινληάο
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ΕΩΝΖ Β

ηελό Ηζάθεο

Ηρζείο

4.050

ΕΩΝΖ Γ

ηελό Ηζάθεο

Ηρζείο

2.700

ΕΩΝΖ Γ

Κόιπνο Αξγνζηνιίνπ

Ηρζείο

1.725

2. Π.Ο.Α.Τ. ΛΔΤΚΑΓΑ
ΕΩΝΖ Α

Νήζνο Καζηόο

Ηρζείο

3.375

ΕΩΝΖ Β

Νήζνο Μεγαλήζη

Ηρζείο

4.050

3. Π.Ο.Α.Τ. ΚΔΡΚΤΡΑ
ΕΩΝΖ Α

Βόξεηα Όξκνπ Λεπθίκεο

Ηρζείο

4.050

ΕΩΝΖ Β

Βόξεηα Ν. Κέξθπξαο

Ηρζείο

9.450

ΕΩΝΖ Γ

Αιπθέο Λεπθίκεο

Γαξίδεο

5. Π.Ο.Α.Τ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 4 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

1. Π.Ο.Α.Τ. ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΕΩΝΖ Α

Όξκνπ Βνπξιηά

Ηρζείο

5.400

ΕΩΝΖ Β

Νήζνο Πιαηεηά

Ηρζείο

4.050

2. Π.Ο.Α.Τ. ΑΡΚΑΓΗΑ
ΕΩΝΖ Α

Όξκνο Καηειάλνο

Ηρζείο

1.090

ΕΩΝΖ Β

Όξκνο Καιακάθη

Ηρζείο

2.545

3. Π.Ο.Α.Τ. ΟΦΗΚΟΤ –ΔΛOΝΣΑ
ΕΩΝΖ Α

Νήζνο Πιαηεηά Κνξηλζίαο

Ηρζείο

4.050

ΕΩΝΖ Β

Νήζνο Οβξηόο

Ηρζείο

9.450

ΕΩΝΖ Γ

Κόξθνπ

Ηρζείο

7.330

ΕΩΝΖ Γ

Όξκνπ ειόληα

Ηρζείο

5.545

4 Π.Ο.Α.Τ. ΜΔΖΝΗΑ
ΕΩΝΖ Α

Αλαηνιηθά Ν. απηέληδα

Σόλνο

780

ΕΩΝΖ Β

Βόξεηα Ν. ρίδα

Σόλνο

720

ΥΡΕΚΑ
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6. Π.Ο.Α.Τ. ΔΥΗΝΑΓΩΝ ΝΖΩΝ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 2 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Π.Ο.Α.Τ. ΝΟΣΗΩΝ ΔΥΗΝΑΓΩΝ - Π.Ο.Α.Τ. ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ
ΝΟΣΗΩΝ ΔΥΗΝΑΓΩΝ
ΕΩΝΖ Α

Νήζνο Ομεηά

Ηρζείο

4.220

ΕΩΝΖ Β

Νήζνο Μάθξε

Ηρζείο

4.140

ΕΩΝΖ Γ

Νήζνο Βξόκωλαο

Ηρζείο

1.050

ΕΩΝΖ Γ

Νήζνο Πεηαιάο

Ηρζείο

3.185

ΕΩΝΖ Δ

Νήζνο Μόδηα

Ηρζείο

3.310

ΕΩΝΖ Σ

Βόξεηεο Δρηλάδεο + Νήζνο
Άηνθνο

Ηρζείο

12.195

ηόλνο

2.400

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Ηρζείο

1.380

Ηρζείο
Όζηξαθα

690
3.600

Ηρζείο

2.070

Όζηξαθα
Όζηξαθα
Ηρζείο
Ηρζείο

1.200
900
ΖΜΔΗΑΚΖ
ΖΜΔΗΑΚΖ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Ηρζείο

1.000

7. Π.Ο.Α.Τ. ΑΜΒΡΑΚΗΚΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 6 Π.Ο.Α.Τ.:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

Κ1

Πωγωλίηζαο – Αγ. Θωκά

Κ2

όγωλνπ/Γξύπνπ/Μπξηάβη

Κ3

ΜαδώκαηνοΜεηακόξθωζεο - Αγ.
Σξηάδαο

Κ4
Κ5
Κ6

Κνξωλεζίαο
όγωλνπ
Φάξνπ Λαζθάξαο

8. Π.Ο.Α.Τ. ΑΣΣΗΚΖ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 7 Π.Ο.Α.Τ.:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΤΓΚ2

Νήζνο Πάηξνθινο

ΤΓΚ4

Καθηά θάια

Όζηξαθα

320

ΤΓΚ5

Νέα Πέξακνο

Όζηξαθα

390

ΥΡΕΚΑ
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ΤΓΚ6

αιακίλα

Ηρζείο

1.370

Όζηξαθα

390

ΤΓΚ10

Μέζαλα

Ηρζείο

800

ΤΓΚ11

Ηζζκόο Μεζάλωλ

Ηρζείο

1.310

ΤΓΚ12

Πόξνο

Ηρζείο

560

ΤΓΚ14

Σξίθεξη

0

9. Π.Ο.Α.Τ. ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 2 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ.*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Π.Ο.Α.Τ. ΥΗΟΤ
ΕΩΝΖ Α

Λαγθάδα

Ηρζείο

5.360

ΕΩΝΖ Β

Ν.Α Οηλνπζώλ

Ηρζείο

1.390

ΕΩΝΖ Γ

Β.Α. Οηλνπζώλ

Ηρζείο

2.480

Καιινλή Α1

Όζηξαθα

625

Καιινλή Α2

Όζηξαθα

875

Ηρζείο

2.480

Π.Ο.Α.Τ. ΛΔΒΟΤ

ΕΩΝΖ Α

ΕΩΝΖ Β

Νόηηα ηνπ Αθξ. Κέθαινο

10. Π.Ο.Α.Τ. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 5 Π.Ο.Α.Τ. κε ηηο αληίζηνηρεο δώλεο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

Π.Ο.Α.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ
ΕΩΝΖ Α

Γίαπινο Λέξνπ

Ηρζείο

1.500

ΕΩΝΖ Β

Νήζνο Καιαβξόο

Ηρζείο

1.500

Ηρζείο

2.000

Π.Ο.Α.Τ. ΛΔΡΟΤ

Ηρζείο

Π.Ο.Α.Τ. ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ

Ηρζείο

1.000

Π.Ο.Α.Τ. ΥΑΛΚΖ

Ηρζείο

1.500

Π.Ο.Α.Τ. ΤΜΖ

Ηρζείο

1.000

ΥΡΕΚΑ
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11. Π.Ο.Α.Τ. ΝΟΣΗΟΤ ΔΤΒΟΪΚΟΤ
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 4 Π.Ο.Α.Τ.:
ΚΩΓΗΚΟ
ΠΡΟΣΔΗΝ.
ΕΩΝΖ*

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΚΤΡΗΑ
ΔΗΓΟ

ΠΡΟΣΑΘΔΗΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
ηον./έηορ

1.1.9

Καθηά θάια

Ηρζείο

1.500

1.1.10 α

Πνύληαο -Φηδνλεζίνπ

Ηρζείο

11.040

1.1.10 β

Σνπξθνιίκαλν

Ηρζείο

1.600

1.1.11

Μαξκαξίνπ

Ηρζείο

5.000

*Κωδηθόο Π.Ο.Α.Τ. - δώλεο, ζύκθωλα κε ηελ αληίζηνηρε κειέηε

ΥΡΕΚΑ
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