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ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΑΤΣΟΤ

Η Δπηηξνπή πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Α. Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2742/1999 «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 207 Α΄), θαη εηδηθφηεξα:
-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα

δξαζηεξηφηεηεο εζληθήο ζεκαζίαο
-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο

Παξαγσγηθψλ

Γξαζηεξηνηήησλ

(Π.Ο.Α.Π.Γ.)

θαη

ηελ

θαη’

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζα απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αξηζ. Η.Π. 17239/
«Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο θαη πξνυπνζέζεσλ ρσξνζέηεζεο
Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Τ.)»
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/28.08.2006 θνηλήο απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ
θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ
«ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο
Ινπλίνπ 2001» (ΦΔΚ 1225 Β΄/5.9.2006).
3. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128
A’/3-7-2008) θαη ηα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β’ /03-12-2008), ηε
Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/13-04-2009) θαη ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 1138 Β’ /11-062009).
4. Σν θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ην νπνίν δηέπεηαη απφ
ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηαηάμεηο:
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-

Άξζξν 32 παξαγξ. 7 ηνπ Ν. 1845/89 «Αλάπηπμε Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

-

Άξζξν 1 παξαγξ. 3 Β.Γ. 142/1971 «Αιηεία πδξφβησλ δσλψλ ιηκλψλ θαη
πνηακψλ θαη πξνζηαζία απηψλ»

-

Άξζξν 19 παξαγξ. 11 ηνπ Ν.3208/2003 «Πξνζηαζία δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
… θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

Ν. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο
Οδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ. , δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο
ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

Ν. 3199/2003 «πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 Ηο
Οθησβξίνπ 2000»

-

Π.Γ. 28/2009 (ΦΔΚ 46 / Α) «Απαηηήζεηο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα δψα
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηα πξντφληα ηνπο θαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ αζζελεηψλ ησλ πδξφβησλ δψσλ ζε ζπκκφξθσζε κε
ηηο Οδεγίεο 2006/88/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 2008/53/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Δ.Δ.»

-

Κ.Τ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΔΚ 678 Β) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε
θαηεγνξίεο. Πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ).
Καζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο
ζπλαθείο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/86»

-

Κνηλή Δγθχθιηνο ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (λπλ Τ.Π.Δ.Κ.Α) θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αξηζ. 121570/1866/12-6-2009 «ξχζκηζε ζεκάησλ
πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ»

-

Απφθαζε αξηζ. 147144/18-2-2009 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ «Ρχζκηζε αδεηνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο»

5. Σηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα κηα ελνπνηεκέλε
πξνζέγγηζε ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο: πξνο ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
φζνλ αθνξά ηελ ελνπνηεκέλε ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ «(COM (2008)0395)». Έλαο νδηθφο ράξηεο γηα ηνλ
ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ: Δπίηεπμε θνηλψλ αξρψλ ζηελ Δ.Δ. (COM
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(2008/0791) θαη «Αλαπηχζζνληαο ηε δηεζλή δηάζηαζε ηεο νινθιεξσκέλεο
ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (COM 2009/0536) θαζψο θαη ηελ
έθζεζε πξνφδνπ επί ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. (COM(2009)
0540).
6. Σελ Οδεγία 2006/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο
Οθησβξίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
πνιηηηθήο ησλ πδάησλ.
7. Σελ Οδεγία 2006/88/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο Οθησβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο 2008/946/ΔΚ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο.
8. Σνλ Καλ (ΔΚ) αξηζ. 710/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5 εο Απγνχζηνπ 2009, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε ζέζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη
θπθηψλ».
9. Σνλ Καλ (Δ.Κ.) 708/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηε ρξήζε ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα
μέλσλ θαη απφλησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν εηδψλ.
10. Σελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (P7-TA(2010)0243) κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη Έθζεζε «ζρεηηθά κε κία λέα ψζεζε ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο (2009/2007 ΙΝΙ).
11. Σνλ Οδεγφ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο (IUCN) γηα ηελ
αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Μεζνγεηαθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο (Site Selection θαη Site
Management).
12. Σηο κειέηεο ρσξνζέηεζεο Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
(Π.Ο.Α.Τ.) γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ
Κνηλνηηθνχο θαη Δζληθνχο πφξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.ΑΛ. 2000 - 2006 θαη ησλ
Π.Δ.Π.
13. Σε κειέηε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.
14. Σε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) γηα ην Δηδηθφ
Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.
15. Σν κε α.π. νηθ. ………………………….. έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμίαο ηνπ
Τ.Π.Δ.Κ.Α., κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηελ Δ.Τ.ΠΔ. / Τ.Π.Δ.Κ.Α. ε ηξαηεγηθή
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Μειέηε

Πεξηβαιινληηθψλ

Δπηπηψζεσλ

(.Π.Μ.Δ.)

ηνπ

Δηδηθνχ

Πιαηζίνπ

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.
16. Σν κε α.π. νηθ. ………………………….. έγγξαθν ηεο Δ.Τ.ΠΔ. / Τ.Π.Δ.Κ.Α. κε ην
νπνίν δηαβηβάζηεθε αληίγξαθν ηεο .Μ.Π.Δ. πξνο:
α) ηα Τπνπξγεία ….
β) ηε Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.,
γ) ηνπο Οξγαληζκνχο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο
θαη Θεζζαινλίθεο,
δ) ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα ησλ δεθαηξηψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο θαη
ε) ηε Γ/λζε Υσξνηαμίαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηήζεη ηε
.Μ.Π.Δ. ζην θνηλφ.
17. Σελ

απφ

………..…

αλαθνίλσζε

πνπ

δεκνζηεχζεθε

ζηηο

εθεκεξίδεο

……………………………, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., κε ηελ
νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζην θνηλφ ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο επί ηεο
νηθείαο .Μ.Π.Δ.
18. Σηο

απφςεηο

πνπ

δηαηππψζεθαλ

ζην

πιαίζην

ηεο

δηαδηθαζίαο

δεκφζηαο

δηαβνχιεπζεο γηα ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηε
ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ.
19. Σελ απφ ………..... εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμίαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. πξνο ην
Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
20. Σε κε αξηζκφ …………………γλσκνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
21. Σελ απφ .................... εηζήγεζε ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. πξνο ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ ηεο
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο.
22. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

Β. Εκτιμώνταρ κςπίωρ τα ακόλοςθα:
1. ηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ηζφηεηα θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή
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θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη θαη
κε ηηο ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο. Έρεη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, απαζρνιεί έλα
ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηεο ρψξαο.
2. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο πεξηιακβάλεη θιάδνπο φισλ ησλ ηνκέσλ
παξαγσγήο.
o

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαηαηάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζαπηφ παξαγσγήο
ζε ζαιάζζην ή ρεξζαίν ρψξν,

o

ηνλ δεπηεξνγελή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ

o

ηνλ ηξηηνγελή θαηαηάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηαθίλεζεο, θαη εκπνξίαο ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ

Η παξνχζα ΚΤΑ δηαιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θχξηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη
δεπηεξεπφλησο

ηνλ

δεπηεξνγελή,

εθφζνλ

νη

δξαζηεξηφηεηεο

ζπλδένληαη

κε

ηηο

ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ΚΤΑ.
3. Η αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη θπξίσο ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιάζζησλ
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ππήξμε ξαγδαία ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα ε ρψξαο καο λα
θαηέρεη ζήκεξα εγεηηθφ ξφιν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη ππφ ην θαζεζηψο ελφο
ζπλερψο εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ νη ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο απνθηνχλ λέα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
4. Οη ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο έρνπλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα δεδνκέλνπ φηη ε
παξαγσγή ηνπο εμάγεηαη ζε πνζνζηφ 70% – 80% ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζην
ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, ελψ ηα πξντφληα ηνπο θπξηαξρνχλ ζηελ Δπξσπατθή
αγνξά θαη φρη κφλν.
5. Η Διιάδα είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα Σζηπνχξαο θαη Λαβξαθηνχ
παγθνζκίσο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 50% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ
ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ.
6. Η εζληθή παξαγσγή πδαηνθαιιηέξγεηαο ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ
ειιείκκαηνο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη άκεζα πξνο
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο.
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7. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηεξίδεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία πξνζθέξνληαο
ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ εληζρχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφλ ην
εηζφδεκά ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο. Με δεδνκέλε κάιηζηα ηελ θάκςε
ηνπ ηνπξηζκνχ δηεζλψο, είλαη επηζπκεηή ε ελίζρπζή ηεο, ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο
αεηθνξηθήο αλάπηπμεο, κε ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη εμαζθάιηζεο ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ άιισλ

ηνκέσλ παξαγσγήο

θαη ηεο αξκνληθήο

ζπλχπαξμεο κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ.
8. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ Διιεληθψλ ζαιαζζψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο:
α) ζηελ εθηεηακέλε λεζησηηθή θαη επεηξσηηθή αθηνγξακκή, κε πιεζψξα θπζηθά
πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ,
β) ζηελ θαζαξφηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ θαη
γ) ζηηο ηδαληθέο σθεαλνγξαθηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, αιαηφηεηα, αλαλέσζε
πδάησλ θιπ),
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ,
θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηνπ ζέζεο ζε Μεζνγεηαθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.
9. Η δήηεζε ησλ πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο θαηαγξάθεη αλνδηθή ηάζε,
ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν, φζν θαη ζηελ Δ.Δ., ιφγσ αχμεζεο ησλ πιεζπζκνχ, αιιά
θαη δηφηη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο κεηαβάιινληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο
δηαηξνθήο βαζηδφκελεο ζε πεξηζζφηεξν πγηεηλά πξντφληα.
10. Ο ηνκέαο πδαηνθαιιηέξγεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε ηεο πίεζεο ζηα
θπζηθά απνζέκαηα, αιιά θαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα ζε είδε
δηαηξνθήο, ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ απαζρφιεζε, θπξίσο ζε
λεζησηηθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο.
11. Η πδαηνθαιιηέξγεηα ζεσξείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφο θιάδνο ηνπ Σνκέα Αιηείαο,
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε.
12. Σε ζεκαζία γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία αξθεηψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο
πνπ

έρεη

ν

θιάδνο

ηεο

νζηξαθνθαιιηέξγεηαο

(θπξίσο

εθηξνθήο

κπδηψλ),

δξαζηεξηφηεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ.
13. Ο ηνκέαο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο αιιειεπηδξά άκεζα κε άιινπο ηνκείο πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία καο, φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ν ηνπξηζκφο, ν
πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε δεκφζηα πγεία θαη ε
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πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξέπεη γηα ην ιφγν απηφ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ηνκέα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηνκέα.
14. Η ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ζηελ
παξάθηηα δψλε (ζαιάζζηα θαη ρεξζαία), πεξηνρή θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ
νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ππφ θαζεζηψο πςεινχ αληαγσληζκνχ, ιφγσ ησλ πνιιψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζ’ απηή θαη ε εμάξηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ πδάηηλνπο πφξνπο κε πςειή πνηφηεηα,
δηακνξθψλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηνκέα θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε εηδηθψλ
ξπζκίζεσλ ζηε ρσξνζέηεζε ηνπο.
15. Η κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρσξνζέηεζε
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά θπξίσο ην ρεξζαίν ρψξν θαη δελ θαιχπηεη
επαξθψο ην ζαιάζζην ρψξν θαη εηδηθφηεξα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, κε ζπλέπεηα ε
ρσξνζέηεζή ηνπο λα εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ή κε ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ,
ζέηνληαο ηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηε ζέζε ηνπ «λενεηζεξρφκελνπ» πνπ
παξελνριεί φρη κφλν ηηο πθηζηάκελεο, αιιά αθφκε θαη ηηο ελ δπλάκεη, δξαζηεξηφηεηεο.
16. ε αληίζεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. νηθηζηηθή αλάπηπμε) νη επηπηψζεηο ηεο
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

ζην

ζαιάζζην

θπξίσο

πεξηβάιινλ

είλαη

ειεγρφκελεο θαη ε άξηζηε θαηάζηαζή ηνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε
βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο θαη ηελ πγεία ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ.
17. Η βηψζηκε πδαηνθαιιηέξγεηα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηηο δψλεο “Natura 2000” θαη
κπνξεί αθφκε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηαρείξηζή ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην
επηηξέπνπλ νη ζηφρνη πξνζηαζίαο ηεο θάζε πεξηνρήο.
18. Η αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο (εθηαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα),
αιιά θαη ζηα ινηπά εζσηεξηθά χδαηα ηεο ρψξαο (ιίκλεο, πνηάκηα, πεγέο) θαη ηερλεηά
πδξνζηάζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
(αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηρζπνηνπξηζκφο), ηελ αλαςπρή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο, έρεη ζεηηθφ
ξφιν ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.
19. Ο ραξαθηήξαο, σο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη ησλ
εζσηεξηθψλ πδάησλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απαηηεί απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο θαη
εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη
εληφο απηψλ, ελψ αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη
γηα ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθέο κνλάδεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο
παξάθηηεο πεξηνρέο.
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20. Βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο απνηειεί θαη ε δηαζθάιηζε
ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ, ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη γεληθφηεξα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θπξίσο απφ ηε δηαθπγή ςαξηψλ απφ ηε κνλάδα.
21. Η πγεία θαη ε επδστα ησλ δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή
παξάκεηξν γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
22. Η πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο απφ ηελ Δ.Δ.
ζεσξείηαη θαηαιχηεο γηα έλα βηψζηκν επξσπατθφ θιάδν πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα θαηαζηεί πην
αληαγσληζηηθφ θαη λα βειηησζεί ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο ζ’ απηνχο
πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο γηα κηα πγηεηλή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.
23. Βαζηθφ ζηφρν ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ απνηειεί «ε ζηήξημε ηεο
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βηψζηκν ηξφπν θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ
ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη απφ κε ζπκβαηέο δξαζηεξηφηεηεο» κε θαηεπζχλζεηο γηα
ηελ επίηεπμή ηνπ:
-

Βειηίσζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο

ησλ

πδαηνθαιιηεξγεηψλ,

κε

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ
δηαρείξηζεο πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο είηε κεκνλσκέλα, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ δελ αλακέλνληαη
ζεκαληηθέο πηέζεηο ή θαη παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, είηε ζε
νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, θαη ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε φζσλ ιεηηνπξγνχλ ζε
αθαηάιιειεο ζέζεηο κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ θηλήηξσλ. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο
απηέο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πξνθεηκέλνπ ε πξνζαξκνγή λα
κελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ.
-

Πξνψζεζε Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Τ.)
ζε πεξηνρέο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε ζηφρν ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμή ηνπο, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη
ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ ππνζηήξημεο (απνζεθεπηηθνί ρψξνη,
ζπζθεπαζηήξηα, ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί, θ.ά.)

-

Αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε ιηκλνζάιαζζεο, ζε ιίκλεο θαζψο θαη ζε
εθβνιηθά ζπζηήκαηα πνηακψλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ην επαίζζεην πεξηβάιινλ
ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηελ παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα.

24. Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε Σνπξηζκφο – Τδαηνθαιιηέξγεηα νξίδεη φηη:
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«Η ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηηο
πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά ή παξνπζηάδνπλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ επηηξέπεηαη ζε δηαθξηηά ηκήκαηά
ηνπο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε
νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο.
Η «εθκεηάιιεπζε» ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ
είλαη ππφ πξνυπνζέζεηο δπλαηή θαη επηζπκεηή.
Απαξαίηεηνο φξνο γηα ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμή ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε πςειήο
πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο».
25. Η θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο νπνίαο βαζηθέο επηπηψζεηο κεηαμχ ησλ άιισλ είλαη, ε αχμεζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πδάησλ θαη ε αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ε
αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηηο
θπζηθν-ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ πδάησλ, θαη κε αλακελφκελεο ζεηηθέο
θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ρσξίο φκσο απφ ζρεηηθέο κειέηεο
πνπ έρνπλ εθπνλεζεί λα πξνθχπηεη αλ νη ζπλέπεηεο απηέο κπνξεί λα εθδεισζνχλ
ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα, αιιά θαη θαηά πφζν νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζα
ππεξθεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο ή ην αληίζηξνθν.
26. Η εθηξνθή ςαξηψλ γιπθνχ λεξνχ ζε θιεηζηά θπθιψκαηα (επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ
λεξνχ εθηξνθήο) ζα παξνπζηάζεη κειινληηθά πξφζζεην ελδηαθέξνλ, σο κέζνδνο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, παξά ην πςειφ θφζηνο (επελδπηηθά θαη ιεηηνπξγηθά) ιφγσ ηεο
αλακελφκελεο κείσζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ελδνρψξαο.
27. Η κεηαθνξά ησλ πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα (ζε
επηπιένπζεο ή ππνπιένπζεο εγθαηαζηάζεηο) κπνξεί λα απνηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθή
θαη φρη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ κε ηελ επηθχιαμε ηεο
επίιπζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγήο παξφκνηαο εμέιημεο.
28. Οη βπζηδφκελνη θισβνί δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο, αιιά θαη δνθηκέο πνπ
έγηλαλ (ζε άιιεο ρψξεο) ζηε ζάιαζζα θαη γηα ςάξηα ηεο Διιεληθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο
δελ θαηέιεμαλ ζε ηδηαίηεξα επηηπρή απνηειέζκαηα.
29. Η κέρξη ζήκεξα έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, δεκηνπξγεί ζνβαξά
πξνβιήκαηα (ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο – δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θ.ιπ.) ζηε ρσξνζέηεζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Παξάιιεια ελνρνπνηείηαη γηα δπζιεηηνπξγίεο ζηηο ξπζκίζεηο
ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ ζηα ππνθείκελα δηνηθεηηθά επίπεδα.
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30. Η ζέζπηζε νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζε
εζληθφ επίπεδν, ζα δεκηνπξγήζεη έλα ζαθέο πιαίζην θαηεπζχλζεσλ αλάπηπμεο γηα ηηο
αξκφδηεο αξρέο αδεηνδφηεζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ
ζηηο θαηάιιειεο απφ ρσξνηαμηθή άπνςε ζέζεηο, λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη
ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχνληαη ζην πεδίν θαη λα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ.
31. Οη ρσξηθέο αλάγθεο ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηε
ζαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ην κήθνο ησλ
αθηψλ ηεο ρψξαο θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
θπξίσο ηεο νηθηζηηθήο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε νιηθή κηζζσκέλε
ζαιάζζηα έθηαζε ησλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο αλέξρεηαη κφιηο ζε 8 ηεηξ. – ρικ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΣΟ
Δγθξίλνπκε:
1. Σε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) γηα ην Δηδηθφ
Πιαίζην

Υσξνηαμηθνχ

Τδαηνθαιιηέξγεηεο,

θαη

ρεδηαζκνχ

θαη

ηνπο

πεξηνξηζκνχο

φξνπο,

Αεηθφξνπ

Αλάπηπμεο
θαη

γηα

θαηεπζχλζεηο

ηηο
πνπ

πξνβιέπνληαη ζ’ απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
ελδερφκελα ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ.
2. Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
Τδαηνθαιιηέξγεηεο, ην θείκελν ηνπ νπνίνπ αθνινπζεί:
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 1
θνπόο θαη πεξηερόκελν
θνπφο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
Τδαηνθαιιηέξγεηεο είλαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ, θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε ρσξηθή
δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ησλ αλαγθαίσλ πξνο
ηνχην ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Πιαίζην πεξηιακβάλεη θαηεπζχλζεηο, γηα ην εζληθφ πξφηππν ρσξνηαμηθήο
νξγάλσζεο ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε εμεηδίθεπζε αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο
(πδαηνθαιιηέξγεηα ζαιαζζηλψλ εηδψλ, νζηξαθνθαιιηέξγεηα, πδαηνθαιιηέξγεηεο εηδψλ γιπθέσλ
πδάησλ

θαη θαιιηέξγεηεο

πδξφβησλ

νξγαληζκψλ

ζε θπζηθά

πθάικπξα

νηθνζπζηήκαηα),

θαηεπζχλζεηο γηα ην θαζεζηψο θαη ηνπο φξνπο ρσξνζέηεζεο ππνδνρέσλ θαη κνλάδσλ ηνπ ηνκέα,
θξηηήξηα θαη ζπκβαηφηεηεο ρσξνζέηεζεο ηφζν ησλ ππνδνρέσλ φζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ
κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη
θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ππνθείκελν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ.
Δπίζεο πξνηείλνληαη κέηξα θαη δξάζεηο ζεζκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ – νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο
θαη πξφγξακκα δξάζεο.

Άξζξν 2
ηόρνη ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ
Σν Δηδηθφ Πιαίζην έρεη ηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο ζηφρνπο:
-

Πξνψζεζε ελφο ρσξηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα θαη
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ Διιεληθψλ ζαιαζζψλ θαη ησλ άιισλ
επλντθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηνπ

Διιαδηθνχ

ρψξνπ,

δεκηνπξγψληαο πνιιαπιαζηαζηηθά

απνηειέζκαηα ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
-

Πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο ζηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηεο
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Γεληθνχ
Πιαηζίνπ γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ, πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ θπζηθψλ πφξσλ
θαη ηνπ ηνπίνπ θαη πεξηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ ππνβάζκηζεο ηνπ ρψξνπ.
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-

Δμαζθάιηζε αλαγθαίνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ
πξνθχπηνπλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνλάδσλ, γηα επεθηάζεηο ή κεηεγθαηαζηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνχο πθηζηακέλσλ κνλάδσλ.

-

Γηαζθάιηζε ησλ ρσξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο πξντφλησλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηε δηεχξπλζε ησλ εθηξεθνκέλσλ εηδψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο
πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ηα νπνία είλαη αζθαιή θαη πςειήο πνηφηεηαο, κε ππνζηήξημε ηεο
ζηξνθήο πξνο ηε βηνινγηθή πδαηνθαιιηέξγεηα.

-

Δμνξζνινγηζκφο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ελίζρπζε ηεο νξγαλσκέλεο
ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ έλαληη ηεο ζεκεηαθήο ρσξνζέηεζεο θαη ζέζπηζε εηδηθψλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ρσξνζέηεζεο ησλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ.

-

Ρχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θιάδνπο ή δξαζηεξηφηεηεο
κε ηηο νπνίεο ππάξρεη δπλεηηθά ζχγθξνπζε ή αληαγσληζκφο, κε επηδίσμε ηελ επίηεπμε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε πεξηνρψλ
απνκαθξπζκέλσλ ή / θαη κεηνλεθηηθψλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηεο
πνιπδξαζηεξηφηεηαο, ηεο πξναγσγήο θαη βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο
ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ.

-

πλδπαζκέλε αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηνπξηζκνχ, θπξίσο ζηα εζσηεξηθά χδαηα
(Ληκλνζάιαζζεο

–

Λίκλεο

–

Πνηάκηα)

ιφγσ

ηεο

θχζεο

ησλ

πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ ζηα χδαηα απηά ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ
ελεξγεηψλ γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο
ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο.
-

ηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα δεκηνπξγψληαο ζηαζεξφ
αλαπηπμηαθφ πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο κε θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ
πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ρσξηθή δηάζηαζε θαη αθνξνχλ ηελ πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα.

-

Δλίζρπζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ηνπ

ηνκέα

κε

ηε

δεκηνπξγία

ησλ

θαηάιιεισλ

πξνυπνζέζεσλ θαη θπξίσο ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε λέσλ
κνλάδσλ θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ή / θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ.
-

Δμεηδίθεπζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο
αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηε ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ.

-

Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνρέσλ θαη κνλάδσλ
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε γλψκνλα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.

-

Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο θαη επδσίαο ησλ δψσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο.

-

Πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ησλ αγνξψλ ησλ
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. θαη άιιεο ζπλαθείο πνιηηηθέο.
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Άξζξν 3
Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί
α. Πεδίν Δθαξκνγήο
Με ηελ παξνχζα απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ
νξγαληζκψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πδάησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ
3199/2003 «πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60
ΔΚ»
β. Οξηζκνί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

έρνπλ ηελ

αθφινπζε έλλνηα.
- Τδαηνθαιιηέξγεηα: ε θαιιηέξγεηα ή εθηξνθή πδξφβησλ νξγαληζκψλ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ
ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε, πέξαλ ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ.
Οη νξγαληζκνί απηνί παξακέλνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη κέρξη
ηελ εμαιίεπζή ηνπο, ζηελ ηδηνθηεζία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.
- Δθηαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ,
νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ βαζκφ παξέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ εθηξνθέα/θαιιηεξγεηή,
φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ εθηξνθήο, ηε δηαηξνθή, ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο θαη
παξάιιεια απφ ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηηο ηνπηθέο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ.
- Δληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ,
φπνπ ν άλζξσπνο επεκβαίλεη ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο
ηερληθέο, αλάινγα κε ην είδνο εθηξνθήο. Η εληαηηθή εθηξνθή εμαζθαιίδεη πςειέο απνδφζεηο
παξαγσγήο.
- Ηκηεληαηηθή

πδαηνθαιιηέξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθήο ή

θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ

νξγαληζκψλ, φπνπ ν άλζξσπνο επεκβαίλεη ζε έλα ή ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο,
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο, αλάινγα κε ην εθηξεθφκελν είδνο. Η εκηεληαηηθή εθηξνθή
εμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο απνδφζεηο παξαγσγήο.
- Τπεξεληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ
νξγαληζκψλ ζε έλα πιήξσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλζξψπηλε
παξέκβαζε ηφζν ζηηο θπζηθφ-ρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ λεξνχ, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία
εθηξνθήο (ρνξήγεζε απνθιεηζηηθά ηερλεηήο εθηξνθήο). Η ππεξεληαηηθή εθηξνθή εμαζθαιίδεη
ηδηαηηέξα πςειέο απνδφζεηο παξαγσγήο.
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- Γνθηκαζηηθή θαιιηέξγεηα πδξφβησλ νξγαληζκψλ: Πξσηφηππε κνξθή θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ
νξγαληζκψλ, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζ ζπκβαηηθέο ή λένπ ηχπνπ εγθαηαζηάζεηο
- Κιεηζηά θπθιψκαηα εθηξνθήο: νη εθκεηαιιεχζεηο ππεξεληαηηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε

ηνπ λεξνχ εθηξνθήο, εληφο ζεξκνκνλσκέλσλ

εγθαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλεηψλ κέζσλ, ζηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηδαληθέο ζπλζήθεο
εθηξνθήο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ζε λεξφ, ην πςειφ θφζηνο
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ηηο απμεκέλεο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο.
- Πνιπθαιιηέξγεηα: ε εθηξνθή ή θαιιηέξγεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ,
ζπλήζσο δηαθνξεηηθψλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ, ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο.
- Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Α.Τ.): ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, εληφο ησλ νπνίσλ
ρσξνζεηνχληαη κνλάδεο ζε α) νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, κε ηε κνξθή Π.Ο.Α.Τ., β) Πεξηνρέο
Άηππεο πγθέληξσζεο Μνλάδσλ (Π.Α..Μ). θαη γ) κεκνλσκέλα.
- Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Τ.): ζαιάζζηεο εθηάζεηο εληφο
Π.Α.Τ., νξγαλσκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2742/1999, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, εληφο ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή κηζζσκέλε έθηαζε ησλ κνλάδσλ, πνπ
ηελ απαξηίδνπλ, αλεμαξηήησο εθηξεθφκελνπ είδνπο, είλαη θαη’ ειάρηζην 100 ζηξέκκαηα.
- Πεξηνρέο Άηππεο πγθέληξσζεο Μνλάδσλ (Π.Α..Μ.): ζαιάζζηεο εθηάζεηο εληφο Π.Α.Τ., ζηηο
νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέρξη πέληε κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Η ζπλνιηθή κηζζσκέλε έθηαζε
ησλ κνλάδσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ είλαη θαη’ αλψηαην 100 ζηξέκκαηα, ελψ ε
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη έλα λαπηηθφ κίιη θαη’ αλψηαην φξην, κεηξνχκελν ζε επζεία. Οη
Π.Α..Μ. απνηεινχλ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε πξηλ ηε ζεζκνζέηεζε Π.Ο.Α.Τ.
- Μεκνλσκέλεο κνλάδεο: λέεο κνλάδεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εκηφο Π.Ο.Α.Τ. ή Π.Α..Μ.
κε αλψηαηε κηζζσκέλε έθηαζε 40 ζηξ. γηα κνλάδεο ζπκβαηηθήο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο,
100

ζηξ.

γηα

κνλάδεο

βηνινγηθήο

ζαιάζζηαο

ηρζπνθαιιηέξγεηαο

θαη

20

ζηξ.

γηα

νζηξαθνθαιιηέξγεηα. Πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 κίιηα απφ φξηα ΠΟΑΤ ή απφ ηελ
θνληηλφηεξε κνλάδα εληφο ΠΑΜ, κεηξνχκελα ζε επζεία γξακκή.
- Πισηέο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο: εγθαηαζηάζεηο (ζηελ επηθάλεηα ή/θαη ζηε ζηήιε ηνπ
λεξνχ), ζε ζαιάζζηεο ή ιηκλαίεο εθηάζεηο, απνηεινχκελεο απφ έλα ζχλνιν ηρζπνθισβψλ (ζε
κία ή πεξηζζφηεξεο ζπζηνηρίεο) ή/θαη πισηέο εμέδξεο εξγαζίαο, θαηάιιεια αγθπξνβνιεκέλεο.
- Έθηαζε εγθαηάζηαζεο ζαιάζζηαο κνλάδαο: ε πδάηηλε κηζζσκέλε έθηαζε γηα ηελ νπνία
αδεηνδνηείηαη ε κνλάδα θαη ε νπνία νξηνζεηείηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ άθξσλ ηεο.
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- Χθέιηκε ή παξαγσγηθή έθηαζε ζαιάζζηαο κνλάδαο: Η εθάζηνηε νξηδφκελε σο αλψηαην
πνζνζηφ ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο, πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνπο
εγθαηαζηάζεηο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο (ηρζπνθισβνχο, κάλεο θιπ) θαη ηηο ινηπέο πισηέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο.
- Ιρζπνθισβφο: εηδηθφ πιαίζην (ζπλήζσο ηεηξάγσλν ή θπθιηθφ), απφ πνηθίια πιηθά, ζην νπνίν
πξνζαξκφδεηαη δίρηπ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ θαη δηαθνξεηηθνχ βάζνπο θαη αλνίγκαηνο
«καηηψλ», εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηξνθή.
- Πισηή αγθπξνβνιεκέλε εμέδξα εξγαζίαο: εηδηθή θαηαζθεπή, απφ πνηθίια πιηθά, θαηάιιεια
εγθαηεζηεκέλε πιεζίνλ ησλ ηρζπνθισβψλ θαη ζπλδεδεκέλε κε ζχζηεκα αγθπξνβφιεζεο, επί
ηεο νπνίαο εθηεινχληαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ηεο
κνλάδαο.
- Πισηή απηνθηλνχκελε εμέδξα: εηδηθή πισηή θαηαζθεπή, απφ πνηθίια πιηθά, ε νπνία δηαζέηεη
κεραλή θαηάιιειε λα ηεο εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πιηθψλ απφ ηε ζηεξεά ζηηο
πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο θαη αληηζηξφθσο.
- Βπζηδφκελνη θισβνί: ηρζπνθισβνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή ησλ ςαξηψλ ζε
ζάιαζζεο ή ζε ιίκλεο κε κεγάιν θπκαηηζκφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ςαξηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη
θισβνί δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη πιηθψλ, νη νπνίνη βπζίδνληαη θαη ζπγθξαηνχληαη ζε ειεγρφκελν
βάζνο ή ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο .
- Τδξαλάπαπζε (fallowing): δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
απφ κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθίλεζε ησλ ηρζπνθισβψλ ζε άιιε
ζέζε εληφο ηεο κηζζσκέλεο έθηαζεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
- πλνδέο εγθαηαζηάζεηο πισηψλ κνλάδσλ: νη απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ
κνλάδσλ εγθαηαζηάζεηο, κφληκεο ή κε, επί ρεξζαίσλ εθηάζεσλ, ζπλήζσο εγγχο ησλ πισηψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Δγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ, θπιάθηα, νδνί πξφζβαζεο, ρψξνη παξακνλήο πξνζσπηθνχ,
απνζήθεο ηξνθψλ, απνζήθεο πιηθψλ θαη εθνδίσλ, εγθαηαζηάζεηο ηαΐζκαηνο (ζηιφ θαη
ζσιελψζεηο φδεπζεο ηξνθψλ), ρψξνη δηαρείξηζεο δηρηπψλ (πιχζηκν – ζηέγλσκα –
εκπνηηζκφο), αγσγνί απνξξνήο θαη άληιεζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, θιίβαλνο απνηέθξσζεο,
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (θαζίδεζε, κεραληθά ή / θαη βηνινγηθά θίιηξα) ρψξνη
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, αληιηνζηάζην, γεσηξήζεηο, ππφζηεγα, κεραλνζηάζηα, ζπλεξγεία
επηζθεπψλ θιπ.
- Δγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο: εγθαηαζηάζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνλάδσλ
εθηξνθήο εηδψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
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ηαζκνί

παξαγσγήο

γφλνπ

(εθθνιαπηήξηα),

ηρζπνγελλεηηθνί

ζηαζκνί,

εγθαηαζηάζεηο

ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο, κε κεηαπνηεκέλσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, Κέληξα
Απνζηνιήο Οζηξάθσλ, Μνλάδεο απνθειχθσζεο θιπ.
- ηαζκφο παξαγσγήο γφλνπ (εθθνιαπηήξην): εγθαηαζηάζεηο εθθφιαςεο θαη εθηξνθήο ησλ δψσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.
- Ιρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο: εγθαηαζηάζεηο αλαπαξαγσγήο, εθθφιαςεο θαη εθηξνθήο ζηα πξψηα
ζηάδηα ηεο δσήο ησλ ςαξηψλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ή κε εγθαηαζηάζεσλ
πξνπάρπλζεο.
- Δγθαηαζηάζεηο πξνπάρπλζεο: εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ κεηά ηα
πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο θαη κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πάρπλζεο
- Δγθαηαζηάζεηο εγθιηκαηηζκνχ: εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ κεηά ηα
πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πάρπλζεο
- Δγθαηαζηάζεηο πάρπλζεο: εγθαηαζηάζεηο ρεξζαίεο ή ζαιάζζηεο, φπνπ κεηαθέξεηαη ν γφλνο
ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ πξνο εθηξνθή κέρξη λα θζάζνπλ ζην εκπνξεχζηκν κέγεζνο
- Πισηφ ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο νζηξάθσλ (Long line): ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ
παξάιιειεο γξακκέο παξαγσγήο (ζρνηληά – κάλεο), αγθπξνβνιεκέλεο ζηα άθξα ηνπο, πνπ
επηπιένπλ κε ηε βνήζεηα πισηήξσλ. Απφ ηηο γξακκέο παξαγσγήο αλαξηψληαη νη αξκαζηέο ή νη
δίζθνη εθηξνθήο ησλ νζηξάθσλ.
- Παζζαισηφ ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο νζηξάθσλ (pole): ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ
παξάιιειεο γξακκέο παξαγσγήο (κάλεο) ζηεξεσκέλεο ζηα άθξα ηνπο ζε νξηδφληηνπο δνθνχο,
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηεξίδνληαη ζε θάζεηνπο παζζάινπο ζηεξηγκέλνπο ζην βπζφ ηεο
ζάιαζζαο. Απφ ηηο γξακκέο παξαγσγήο αλαξηψληαη νη αξκαζηέο ή νη δίζθνη εθηξνθήο ησλ
νζηξάθσλ. Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο κε κηθξφ βάζνο.
- Κπθιηθνχ ηχπνπ κνλάδα εθηξνθήο νζηξάθσλ: Μνλάδα πνπ απνηειείηαη απφ

επάιιεινπο

θπθιηθνχο πισηήξεο, ζηνπο νπνίνπο αλαξηψληαη νη αξκαζνί
- Αξζξσηνχ ηχπνπ πισηέο νζηξαθνθαιιηέξγεηεο: Σχπνο πισηήο θαιιηέξγεηαο θαηάιιεινο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ δελ επηηξέπεη ηε βχζηζε ησλ αξκαζψλ θαη
ηελ απψιεηα δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη επηβάξπλζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο.
- Γίζθνη εθηξνθήο (trays): εηδηθνί δηάηξεηνη πιαζηηθνί δίζθνη (θαιάζηα), δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη
ζρεκάησλ, πνπ αλαξηψληαη ζηε ζαιάζζηα ζηήιε ζε θάζεηε δηάηαμε κεηαμχ ηνπο, εληφο ησλ
νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη θαη εθηξέθνληαη νζηξαθνεηδή θαη άιινη πδξφβηνη νξγαληζκνί.
- Αξκαζηά (sock): αλαξηψκελν θπιηλδξηθφ δίρηπ κε άλνηγκα «καηηψλ» αλάινγν κε ην κέγεζνο ησλ
νζηξάθσλ. Σν κήθνο ηνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο, πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλε ε κνλάδα.
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- Κιεηζηφο θφιπνο: παξάθηηνο ζρεκαηηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ηκήκα ζάιαζζαο εηζέξρεηαη ζηελ
μεξά, φπνπ ην κήθνο ηνπ (κεγαιχηεξνο άμνλαο) είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην άλνηγκα ηνπ
ζηνκίνπ ηνπ θαη ε ηαρχηεηα ησλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ δελ μεπεξλά ηα 3 cm / s.
- Δγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο: Κάζε ρεξζαία εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία εθηεινχληαη εξγαζίεο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηηπιίγκαηνο ή πεξηέθηε ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηάιιεινπ πιηθνχ.
- Δγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο, κε κεηαπνηεκέλσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ:
Οπνηνζδήπνηε ρεξζαίνο ρψξνο/εγθαηάζηαζε ζηνλ νπνίν ηα αιηεπηηθά πξντφληα ππνβάιινληαη
ζε δηαδηθαζία ςχμεο, ζπζθεπάδνληαη ή απνζεθεχνληαη.
- Κέληξα θαζαξηζκνχ (εμπγίαλζεο) νζηξάθσλ: Υεξζαία εγθαηάζηαζε πνπ δηαζέηεη δεμακελέο
ηξνθνδνηνχκελεο κε θαζαξφ ζαιάζζην λεξφ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ηα δψληα δίζπξα
καιάθηα γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο, ψζηε λα είλαη θαηάιιεια
γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.
- Κέληξα Απνζηνιήο Οζηξάθσλ: Κάζε ρεξζαία ή πισηή εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ παξαιαβή, ην θηλίξηζκα, ην πιχζηκν, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαηά κέγεζνο, ηελ
ζπζθεπαζία ησλ δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ.
Άξζξν 4
Καηεγνξίεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα – Αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ
κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
1. Καηεγνξίεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο
(πεξηβαιινληηθά, ρσξνηαμηθά θαη αλαπηπμηαθά) θαη ηηο πδαηνθαιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ ζηε ρψξα, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο:
-

Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζαιαζζηλψλ εηδψλ (πιελ νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ)

-

Οζηξαθνθαιιηέξγεηεο

-

Τδαηνθαιιηέξγεηεο εηδψλ γιπθέσλ πδάησλ

-

Καιιηέξγεηεο πδξφβησλ νξγαληζκψλ ζε θπζηθά πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα (ιηκλνζάιαζζεο θαη
ινηπνί πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί)

2. Υσξνζέηεζε Δγθαηαζηάζεσλ αλά Σχπν Τδαηνθαιιηέξγεηαο
α. Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζαιαζζηλώλ εηδώλ
Αθνξνχλ ζε θαιιηέξγεηεο ηρζχσλ, θαξθηλνεηδψλ, θεθαιφπνδσλ, θπθηψλ θ.ι.π.
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α1. Οη θαιιηέξγεηεο ηρζχσλ εληαηηθήο κνξθήο, πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε κηζζσκέλεο
ζαιάζζηεο εθηάζεηο, κε ηε κέζνδν ησλ πισηψλ θισβψλ. Οη κνλάδεο απνηεινχληαη, ηφζν απφ
πισηέο εγθαηαζηάζεηο (θισβνί – εμέδξεο εξγαζίαο, θ.ιπ.) θαηάιιεια αγθπξνβνιεκέλεο, φζν
θαη απφ ζπλνδέο ρεξζαίεο ππνδνκέο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ.
Σν αλψηαην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο κε πισηέο εγθαηαζηάζεηο,
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Η κηζζσκέλε έθηαζε ζεκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ ΓΔΝ / Γ/λζε Φάξσλ.
Σν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
είλαη ηέηνην, ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηαδηθαζία ηεο πδξαλάπαπζεο (fallowing).
Οη ζπλνδέο ρεξζαίεο ππνδνκέο ρσξνζεηνχληαη ζε ρεξζαία έθηαζε εγγχο ησλ πισηψλ
εγθαηαζηάζεσλ.

Γε

λνείηαη

ρνξήγεζε

άδεηαο

ίδξπζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

κνλάδαο

πδαηνθαιιηέξγεηαο, ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ρεξζαίαο έθηαζεο ζε εγγχο πεξηνρή γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Οη ζπλνδέο ρεξζαίεο ππνδνκέο πνπ ιφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ
πισηψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε ζρεηηθή εγγχηεηα κε ηηο ζαιάζζηεο
εγθαηαζηάζεηο, είλαη νη παξαθάησ:
α) Δγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ (πξνβιήηεο, γεσηξήζεηο)
β) χζηεκα άληιεζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη απνξξνήο πδάησλ
γ) χζηεκα φδεπζεο ηξνθψλ (ζηιφ, ζσιελψζεηο θ.ι.π.)
δ) Απνζήθεο
ε) Φπιάθηα
ζη) Υψξνη θχιαμεο δηρηπψλ
δ) Κιίβαλνο απνηέθξσζεο
ε) Υψξνη παξακνλήο πξνζσπηθνχ
Απφ ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο, εληφο ηνπ αηγηαινχ είλαη δπλαηφλ λα ρσξνζεηνχληαη απηέο ηνπ
ζπζηήκαηνο φδεπζεο ηξνθψλ θαη άληιεζεο /απνξξνήο πδάησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε
κφληκεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη νη πξνβιήηεο θαη νη γεσηξήζεηο άληιεζεο λεξνχ.
α2. Οη πδαηνθαιιηέξγεηεο ινηπψλ ζαιαζζηλψλ εηδψλ (ρηαπφδηα, θαξθηλνεηδή θ.ι.π.), ζπλήζσο
αζθνχληαη επί ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ. Χο πξνο ηηο ζπλνδέο ρεξζαίεο ππνδνκέο νη ρσξηθέο ηνπο
αλάγθεο είλαη αλάινγεο κε απηέο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ.
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α3. ε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο εληφο ρσκάηηλσλ, ηζηκεληέλησλ ή/θαη πιαζηηθψλ δεμακελψλ, εληφο
ή εθηφο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, ή ζε θιεηζηά θπθιψκαηα λεξνχ, είλαη δπλαηή ε εθηξνθή πδξνβίσλ
νξγαληζκψλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε ην εληαηηθφ, εκηεληαηηθφ ή ππεξεληαηηθφ ζχζηεκα. Γηα ηηο
ζπλνδέο ηνπο ππνδνκέο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν α1.
β. Οζηξαθνθαιιηέξγεηεο
Οη θαιιηέξγεηεο νζηξαθνεηδψλ εληαηηθήο κνξθήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηζζσκέλεο ζαιάζζηεο
εθηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο εμήο κεζφδνπο:
-

Σν πισηφ ζχζηεκα (Long line) θαη ην παζζαισηφ ζχζηεκα (pole) – φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 3 ηεο παξνχζαο

-

Με θπθιηθνχο πισηήξεο

-

Με αξζξσηνχ ηχπνπ εγθαηαζηάζεηο

-

ε θαηαθφξπθεο ζηήιεο κε ρξεζηκνπνίεζε δίζθσλ, παλεξηψλ θ.ι.π.

-

Καιιηέξγεηα ζην βπζφ
Οη

κνλάδεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο απνηεινχληαη

απφ

πισηέο

θαη

ζπλνδέο

ρεξζαίεο

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο (πιελ ησλ πξνβιεηψλ), φπσο θαη ζηηο
ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζαιαζζηλψλ εηδψλ, έρνπλ κε κφληκν ραξαθηήξα.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ρεξζαίσλ ππνδνκψλ, νη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο είλαη ίδηεο κε ηεο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζαιαζζηλψλ εηδψλ. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε
ζπλνδψλ ρεξζαίσλ ππνδνκψλ, πνπ δηαηεξνχλ παξαδνζηαθέο κνξθέο εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ.
παζζαισηνί νηθίζθνη κπδνθαιιηεξγεηψλ Θεξκατθνχ Κφιπνπ)
γ. Τδαηνθαιιηέξγεηεο γιπθέωλ πδάηωλ
Οη

πδαηνθαιιηέξγεηεο

γιπθέσλ

πδάησλ

-ζηελ

πιεηνςεθία

ηνπο

εληαηηθήο

κνξθήο-,

πξαγκαηνπνηνχληαη εγγχο ή εληφο πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ (πεγψλ, πνηακψλ θαη ιηκλψλ), ελψ
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ρξήζε ππφγεησλ πδάησλ απφ γεσηξήζεηο.
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη εθηφο ηεο εθηξνθήο ηρζχσλ θαη ε εθηξνθή θαξαβίδσλ,
βαηξάρσλ θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα θπθηψλ θ.ι.π.
Η κέζνδνο εθηξνθήο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη θπξίσο κε δεμακελέο (ηζηκεληέληεο ή ρσκάηηλεο ή
άιινπ πιηθνχ), θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηελ παξνρή θαη ηελ θπθινθνξία εληφο απηψλ ηνπ
χδαηνο, αιιά θαη ηελ απνρέηεπζή ηνπ. Δθηξνθή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο ζε πισηέο
εγθαηαζηάζεηο εληφο ιηκλψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θπζηθψλ. ηηο ηερλεηέο ιίκλεο, πέξαλ ηεο
δηαθνξεηηθήο θχξηαο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο, πνπ νθείινληαη ζηε κεγάιε
κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ χδαηνο θαη ηε κνξθή ηνπ βπζνχ (χπαξμε θηηζκάησλ, δέλδξσλ θιπ).
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Η εθάζηνηε αλαγθαία ρεξζαία έθηαζε θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηνπ πδξφβηνπ νξγαληζκνχ πξνο
εθηξνθή θαη απφ ηε κέζνδν εθηξνθήο. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ εθηξνθήο νξίδνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Δηδηθέο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκνί απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο θπθινθνξίαο ηνπ χδαηνο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηεο
επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο απηνχ.
Σε κνλάδα απνηεινχλ ην ζχζηεκα παξνρήο χδαηνο, νη εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο (δεμακελέο ή
πισηέο εγθαηαζηάζεηο), ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ζπλνδέο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
(απνζήθεο, γξαθεία θαη θηίξηα πξνζσπηθνχ, ςπγεία, θπιάθην, κεραλνζηάζην, ζπλεξγείν,
εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο απνβιήησλ θ.ι.π.), ελψ δχλαηαη λα ππάξρεη θαη ζηαζκφο παξαγσγήο
γφλνπ.
Κάζε ρεξζαία κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηά ηεο, εμαζθαιίδεη ηηο
δηθέο ηεο ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
δ.

Καιιηέξγεηεο

πδξόβηωλ

νξγαληζκώλ

ζε

θπζηθά

πθάικπξα

νηθνζπζηήκαηα

(ιηκλνζάιαζζεο θαη ινηπνί πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί)
Οη Ληκλνζάιαζζεο είλαη θπζηθά, αλνηθηά, επαίζζεηα, παξάθηηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα,
ππάγνληαη ζε δηάθνξα (θαη δηεζλή) θαζεζηψηα πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο εθηαηηθήο κνξθήο.
Υαξαθηεξίδνληαη γηα ηα πθάικπξα χδαηά ηνπο θαη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο νξηζκέλσλ
πδξφβησλ νξγαληζκψλ, θπξίσο επξχαισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, πνπ εηζέξρνληαη ζ’ απηέο
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα.
Οη επεκβάζεηο ζηε γεσκνξθνινγία ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη νη θαηαζθεπέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ
γηα ηελ εθηξνθή πδξφβησλ νξγαληζκψλ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο,
ην βάζνο, ηε θχζε ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα, ηηο θηλήζεηο ησλ ζαιάζζησλ καδψλ, ην χςνο ηνπ
αλαπηπζζφκελνπ θχκαηνο θ.ι.π., αιιά θπξίσο απφ ην είδνο ηνπ εθηξεθφκελνπ νξγαληζκνχ.
Καηά θαλφλα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, νη κηζζσηέο ηνπο ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαξθή
επηθνηλσλία ηνπο κε ηε ζάιαζζα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη:


Η δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ ηρζπδίσλ ζηε ιηκλνζάιαζζα



Η πξνζηαζία ησλ ηρζπδίσλ απφ ηνπο ζεξεπηέο ηνπο



Η ηθαλνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ



Η άλεηε ζχιιεςή ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα εμφδνπ ηνπο απφ ηε ιηκλνζάιαζζα

Οη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο απαηηνχλ, επνκέλσο, θαηαζθεπέο γηα:
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-

Σελ εζφδεπζε ηνπ γφλνπ

-

Σελ δεκηνπξγία λεπηαθψλ πεξηνρψλ (ηάθξνη πξνπάρπλζεο γφλνπ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εηζεξρνκέλσλ ηρζπδίσλ

-

Σε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο (θαλάιηα θπθινθνξίαο λεξνχ, ηάθξνη δηαρείκαζεο).

θαη γηα
-

Σελ εμαιίεπζε ζε ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο δηαινγείο ησλ
ζπιιακβαλφκελσλ ηρζχσλ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο.

ηηο βαζηθέο θαηαζθεπέο θαη επεκβάζεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε άζθεζε ηεο
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα βνεζεηηθά
θηίζκαηα, πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο
πγείαο ηνπ θαηαλαισηή, ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηα θηίζκαηα πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ παξακνλή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
ρσξνζεηνχληαη φπνπ επηηξέπεηαη απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε δηαρείξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ αλαηίζεηαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζε αιηεπηηθνχο πλεηαηξηζκνχο ηεο πεξηνρήο.
ε θάζε πεξίπησζε νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηδηαίηεξσλ νηθνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, έηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο – ηρζπνηνπξηζκφο), ζχκθσλα θαη κε ηπρφλ
θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ ηηο δηέπεη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
Άξζξν 5
Δζληθό Πξόηππν Υωξνηαμηθήο Οξγάλωζεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ
Σν παξφλ Πιαίζην παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ζε εζληθφ επίπεδν:
1) ηεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
2) ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ εζσηεξηθψλ γιπθέσλ πδάησλ (ιίκλεο, πνηάκηα, πεγέο θιπ)
3) ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα (ιηκλνζάιαζζεο,
θαη ινηπνί πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί, θ.α.)
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1. Υωξνζέηεζε κνλάδωλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο
Οη κνλάδεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο αλαπηχζζνληαη ζε επηιεγκέλεο επξχηεξεο ζαιάζζηεο
πεξηνρέο, νη νπνίεο θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηε ρσξνζέηεζε πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ (ΠΑΤ)
θαη κέζα ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη δψλεο, είηε νξγαλσκέλεο κε θνξέα δηαρείξηζεο (ΠΟΑΤ), είηε
κε κνξθή άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ (ΠΑΜ). Μεκνλσκέλεο ρσξνζεηήζεηο εληφο ΠΑΤ είλαη δπλαηέο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη παξαθάησ.
Αλαιπηηθφηεξα:
α. Υσξνζέηεζε εληφο ησλ Π.Α.Τ., γίλεηαη είηε ζε Π.Ο.Α.Τ., είηε ζε πεξηνρέο άηππσλ
ζπγθεληξψζεσλ (Π.Α..Μ.), ελψ δηαηεξνχληαη νη κεκνλσκέλεο ρσξνζεηήζεηο ζηηο ΠΑΤ
θαηεγνξίαο Δ. Δηδηθφηεξα:
-

ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, ππφ ηε

κνξθή Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Τ.), κε ηελ έλλνηα ησλ Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλσλ Παξαγσγηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (Π.Ο.Α.Π.Γ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.2742/1999, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη. Η ζπλνιηθή κηζζσκέλε έθηαζε εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ
εθηξεθφκελσλ εηδψλ, είλαη θαη’ ειάρηζην 100 ζηξέκκαηα.
-

ζε Πεξηνρέο Άηππεο πγθέληξσζεο Μνλάδσλ (Π.Α..Μ.). Η ζπλνιηθή κηζζσκέλε

έθηαζε ησλ κνλάδσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ είλαη θαη’ αλψηαην φξην 100
ζηξέκκαηα θαη ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη έλα λαπηηθφ κίιη, κεηξνχκελν ζε
επζεία. ΟΙ Π.Α..Μ. απνηεινχλ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε πξηλ ηε ζεζκνζέηεζε Π.Ο.Α.Τ,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα ΙΙ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Πξνθεηκέλνπ γηα νζηξαθνθαιιηέξγεηεο ε αλσηέξσ απφζηαζε κεηψλεηαη θαηά 50%.
-

κεκνλσκέλα.

Η δηαηήξεζε ζεκεηαθψλ κνλάδσλ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ,
αλ θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηψλ δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία
ζπγθεληξψζεσλ θαη νξγαλσκέλσλ δσλψλ. Οη πεξηνρέο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζηηο ΠΑΤ
θαηεγνξίαο Δ, φπνπ δηαηεξείηαη ε ρσξνζέηεζε πθηζηάκελσλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ,
αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 (νξηζκφο).
β. Μεκνλσκέλε Υσξνζέηεζε
Μεκνλσκέλε ρσξνζέηεζε λέσλ πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ εληφο ή εθηφο ΠΑΤ είλαη θαη’
εμαίξεζε δπλαηή ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
-

Πεηξακαηηθέο κνλάδεο κε εηδηθέο απαηηήζεηο (βπζνχ, ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ιφγσ
εθηξεθφκελνπ είδνπο θιπ)

-

πλδπαζκέλε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ή κνλάδσλ εζηίαζεο ή θαηαδπηηθψλ
πάξθσλ κε κηθξήο δπλακηθφηεηαο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζην πιαίζην αγξνηνπξηζηηθήο
23

δξαζηεξηφηεηαο, σο θαηλνηφκαο κνξθήο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε εζσηεξηθά χδαηα (ιίκλεο, πνηάκηα θ.ι.π.). Πξνυπφζεζε ζηελ
πεξίπησζε απηή είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή ε εμαζθάιηζε ζπκθσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
-

ε βξαρνλεζίδεο πνπ βξίζθνληαη δπζπξφζηηεο, παξακεζφξηεο, κηθξέο λεζησηηθέο πεξηνρέο,
κε ηελ πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ

ηηο

ηζρχνπζεο

δηαηάμεηο

γηα

ηελ

πγηεηλή

θαη

αζθάιεηα

ησλ

πξντφλησλ

πδαηνθαιιηέξγεηαο.
I) Καζνξηζκόο Πεξηνρώλ Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηέξγεηαο (Π.Α.Τ.)
Η ζαιάζζηα πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη ζε επξχηεξεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο
πνπ ζπγθξνηνχλ εληαίνπο ρψξνπο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αλαθεξφκελεο εθεμήο σο Πεξηνρέο
Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηέξγεηαο (Π.Α.Τ.), νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηνρψλ
γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Απφ ρσξνηαμηθή άπνςε απνηεινχλ επξχηεξεο πεξηνρέο
αλαδήηεζεο ζέζεσλ γηα ππνδνρείο (ΠΟΑΤ ή ΠΑΜ) θαη δηαηήξεζεο κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ.
Οη Π.Α.Τ. πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη απνηππψλνληαη ζην ράξηε «Καηεπζχλζεσλ Υσξηθήο
Οξγάλσζεο ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ», έρνπλ επηιεγεί κεηά απφ αμηνιφγεζε ρσξνηαμηθψλ,
πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ:
α) ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Καηεπζχλζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
ζηελ Διιάδα πνπ εθπνλήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο
ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.
β) ηηο κειέηεο ΠΟΑΤ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αιηεία» 2000-2006»
γ) ηελ πινχζηα εκπεηξηθή γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ήδε ιεηηνπξγνπζψλ θαη βηψζηκσλ κνλάδσλ,
κέζσ ηεο νπνίαο επηβεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ
δ) ηε ρξεζηκνπνίεζε/αμηνιφγεζε ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ, φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζηνπο
πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.:
α. Υαξαθηεξηζηηθά πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα
- Γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο
- Φπζηθν-ρεκηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ
- Ρπζκφο αλαλέσζεο ησλ ζαιάζζησλ καδψλ - ξεχκαηα
- Κπκαηηθφ θιίκα
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- Οηθνινγηθή πνηφηεηα πδάησλ
- Καζεζηψο πξνζηαζίαο
β. Υαξαθηεξηζηηθά ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα
- παξνπζία αληαγσληζηηθψλ κε ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ρξήζεσλ
- παξνπζία αζχκβαησλ ρξήζεσλ
- πεξηνρέο εηδηθνχ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο
- χπαξμε νηθηζκψλ
- πξνζβαζηκφηεηα ζηα εζληθά αζηηθά θέληξα (πφινη θαηαλάισζεο – εκπνξηθνί ιηκέλεο)
- πξνζβαζηκφηεηα ζε ρεξζαίεο εθηάζεηο
γ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα (νηθνλνκηθνθνηλσληθά)
- Απαζρφιεζε ζηελ Αιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηα
- Αλεξγία – Γηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ θαη εηδηθνχ / Σερληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
- Δηδηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο / ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο
- Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Γπλαηφηεηεο Γεκφζηαο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαζνξίδνληαη νη Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Α.Τ.) ηνπ
Διιεληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
(ρσξνηαμηθψλ – πεξηβαιινληηθψλ – αλαπηπμηαθψλ), θαη κε θξηηήξην θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
απφ ηελ άπνςε χπαξμεο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο (ζπγθέληξσζε κνλάδσλ), θαηαηάζζνληαη
ζηηο επφκελεο πέληε θαηεγνξίεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη απνηππψλνληαη ζην ράξηε
«Καηεπζχλζεσλ Υσξηθήο Οξγάλσζεο ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ».
Α.

Πεξηνρέο

ηδηαίηεξα

αλαπηπγκέλεο

πνπ

ρξήδνπλ

παξεκβάζεωλ

βειηίωζεο,

εθζπγρξνληζκνύ ηωλ κνλάδωλ θαη ππνδνκώλ, πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο
Πξφθεηηαη

γηα

πεξηνρέο

ζηηο

νπνίεο

ππάξρεη

ήδε

αλάπηπμε

ηεο

πδαηνθαιιηεξγεηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε κνλάδσλ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξα επλντθέο
ζπλζήθεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή
ζχλδεζή ηνπο κε αζηηθά θέληξα ή άιια θέληξα θαηαλάισζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαζψο
θαη απφ ηηο ζεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ άπνςε απαγνξεπηηθψλ
ρξήζεσλ.
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ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θαη πξνσζείηαη
θαηά πξνηεξαηφηεηα ε ίδξπζε ΠΟΑΤ. Η εγθαηάζηαζε λέσλ κνλάδσλ θαη ε επέθηαζε ησλ
πθηζηακέλσλ επηηξέπεηαη κεηά απφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ
ζπλζεθψλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ΠΟΑΤ, είηε εγθαηάζηαζεο ζε
Π.Α..Μ.,ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζσξεπηηθψλ δξάζεσλ σο πξνο ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο.
Β.

Πεξηνρέο

κε

ζεκαληηθά

πεξηζώξηα

πεξαηηέξω

αλάπηπμεο

ηωλ

ζαιάζζηωλ

πδαηνθαιιηεξγεηώλ
Πξφθεηηαη

γηα

πεξηνρέο

ζηηο

νπνίεο,

είηε

ππάξρεη

αλάπηπμε

ηεο

πδαηνθαιιηεξγεηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζρεηηθά φκσο πεξηνξηζκέλε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ -αλαινγηθά κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο-, είηε ππάξρεη απνζπαζκαηηθή αλάπηπμε, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ ζεκαληηθά
πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο.
ηηο Πεξηνρέο απηέο επηηξέπεηαη ε αδεηνδφηεζε λέσλ κνλάδσλ θαη ε επέθηαζε πθηζηακέλσλ θαζψο
θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, κεηά απφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ΠΟΑΤ,
είτε εγκατάστασης σε Π.Α.Σ.Μ., ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζσξεπηηθψλ
δξάζεσλ σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Πξνσζείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε ίδξπζε
ΠΟΑΤ.
Γ. Γπζπξόζηηεο πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηωλ ζαιάζζηωλ
πδαηνθαιιηεξγεηώλ
Πεξηνρέο κε γεληθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη νπνίεο
παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Δηδηθφηεξα, αθνξά ζε πεξηνρέο πνπ ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά νθέιε
απφ ηελ νξγαλσκέλε αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ειιείςεη ελαιιαθηηθψλ
δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο θαη ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εθηηκψληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά.
Γ. Πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία, ωο πξνο ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη
πξνζαξκνγή ηωλ όξωλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
Πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην
ζχλνιφ ηνπο ζε επξχηεξεο πεξηνρέο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαη επαηζζεζίαο (π.ρ.
πεξηνρέο «πξνζηαζίαο ηεο θχζεο» ηνπ Ν.1650/86, πεξηνρέο: NATURA 2000, ηνπία Φπζηθνχ
Κάιινπο θαη Θαιάζζηα Πάξθα) θαη ζηηο νπνίεο δελ απνθιείεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο, κε εηδηθνχο φξνπο θαη δεζκεχζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηψλ.
Δ. Πεξηνρέο εκεηαθώλ Υωξνζεηήζεωλ
Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επλννχλ ηελ αλάπηπμε
πδαηνθαιιηεξγεηψλ, αιιά κε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζπγθεληξψζεσλ θαη
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νξγαλσκέλσλ δσλψλ. ’ απηέο ηηο πεξηνρέο δηαηεξείηαη ε ρσξνζέηεζε πθηζηάκελσλ κεκνλσκέλσλ
κνλάδσλ.
ηελ θαηεγνξία Δ πεξηιακβάλνληαη: α) δπζπξφζηηεο, παξακεζφξηεο, κηθξέο λεζησηηθέο πεξηνρέο,
φπνπ ε αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηψλ θξίλεηαη ζθφπηκε γηα γεσπνιηηηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο
ιφγνπο, β) πεξηνρέο κε ζεκαληηθή απνπζία άιισλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αληαγσληζηηθψλ
ηνπ ίδηνπ ρψξνπ, γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ή γ) πεξηνρέο κε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά,
πνπ γεηηληάδνπλ κε πεξηνρέο δήηεζεο (αζηηθά θέληξα, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θ.ι.π.), δηαζέηνπλ
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, αιιά, παξάιιεια, ιφγσ είηε ηεο
γεηηλίαζεο κε αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο, είηε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θξίλεηαη
πξνηηκφηεξε ε δηάζπαξηε παξά ε νξγαλσκέλε ρσξνζέηεζε. Πξφθεηηαη εηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο:
Αθηέο Βφξεηαο Κξήηεο, Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα, Νφηηα Πεινπφλλεζνο, αθηέο Ννκνχ Αηηηθήο,
λήζνο Θάζνο, βνξεηναλαηνιηθέο αθηέο ησλ λήζσλ Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο.
II) Καζνξηζκόο Πεξηνρώλ Οξγαλωκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (ΠΟΑΤ)
-

Οη Π.Ο.Α.Τ. δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ Π.Α.Τ. ησλ θαηεγνξηψλ Α-Γ, ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νξηνζεηνχληαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ
πεξηγξάκκαηφο ηνπο.

-

Μπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο δψλεο.

-

Πξνβιέπνπλ εθηάζεηο γηα κειινληηθή κίζζσζε ζε κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.

-

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληφο ησλ Π.Ο.Α.Τ. εθαξκφδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ.

Οη ΠΟΑΤ πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα ζην πιαίζην κειεηψλ ηνπ ΔΠ «Αιηεία 2000-2006»
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Ο πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθφο θαη απαηηεί επηθαηξνπνίεζε εηδηθά σο
πξνο ηηο δπλακηθφηεηεο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
III) Καζνξηζκόο Πεξηνρώλ Άηππεο πγθέληξωζεο Μνλάδωλ (ΠΑΜ)
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 3 νη ΠΑΜ απνηεινχλ ζαιάζζηεο εθηάζεηο εληφο Π.Α.Τ., ζηηο
νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέρξη πέληε κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Η ζπλνιηθή κηζζσκέλε έθηαζε
ησλ κνλάδσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ είλαη θαη’ αλψηαην 100 ζηξέκκαηα, ελψ ε
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη σο έλα λαπηηθφ κίιη θαη’ αλψηαην φξην, κεηξνχκελν ζε επζεία.
Οη Π.Α..Μ. απνηεινχλ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε πξηλ ηε ζεζκνζέηεζε Π.Ο.Α.Τ.θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Χο Π.Α..Μ. ζεσξνχληαη θαη’ αξρήλ θαη γηα δηάζηεκα κηαο πεληαεηίαο απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ
παξφληνο, νη δψλεο Π.Ο.Α.Τ. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ θαη ηε κηζζσκέλε
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έθηαζε. Η νξηζηηθή ηνπο ξχζκηζε γίλεηαη κε ηε ζεζκνζέηεζε ΠΟΑΤ, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην
αλψηαην φξην ησλ 100 ζηξ. ζπλνιηθήο κηζζσκέλεο έθηαζεο ή/θαη ησλ πέληε κνλάδσλ.
β) Οη ΠΑΜ πνπ απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξεο απφ πέληε κνλάδεο θαη ε ζπλνιηθή κηζζσκέλε
έθηαζε είλαη κηθξφηεξε ησλ 100ζηξ δηαηεξνχληαη σο έρνπλ, αιιά ζπκπιεξψλνληαη κε λέεο
κνλάδεο ή απφ κεηεγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά (αξηζκφ κνλάδσλ ή/θαη
κηζζσκέλεο έθηαζεο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ΠΟΑΤ.
Οη Π.Α..Μ. θαηαγξάθνληαη επίζεο απφ ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ππνθείκελσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ
(Πεξηθεξεηαθά, ΓΠ, ΥΟΟΑΠ θ.ι.π.), θαη αμηνινγνχληαη νη ζέζεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά
ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο ρξήζεηο γεο.
IV) Mεκνλωκέλε ρωξνζέηεζε
Μεκνλσκέλε (ζεκεηαθή) ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο είλαη δπλαηή
ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ 1β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη κνλάδεο πξέπεη λα
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 κίιηα απφ φξηα ΠΟΑΤ ή απφ ηελ θνληηλφηεξε κνλάδα πνπ αλήθεη ζε ΠΑΜ,
κεηξνχκελα ζε επζεία.
Γηα νζηξαθνθαιιηέξγεηεο ε απφζηαζε απηή κεηψλεηαη ζην κηζφ.
Γηαηήξεζε κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ είλαη δπλαηή ζηηο ΠΑΤ θαηεγνξίαο Δ κε ηελ πξνυπφζεζε
πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Πιαηζίνπ.
Τθηζηάκελεο κεκνλσκέλεο κνλάδεο εληφο ησλ ΠΑΤ θαηεγνξίαο Α-Γ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ΠΟΑΤ,
εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.
Μεηαβαηηθά είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε πθηζηακέλσλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ εθηφο ΠΑΤ, εθφζνλ
δελ κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε πεξίπησζε επέθηαζεο, κεηεγθαζίζηαληαη εληφο ΠΑΤ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.

2. Υωξνζέηεζε κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο γιπθέωλ πδάηωλ
Οη κνλάδεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ρσξνζεηνχληαη κεκνλσκέλα, θαηά ην δπλαηφλ εγγχο ζε
πεγέο ηξνθνδφηεζήο ηνπο κε λεξφ, φπσο ιίκλεο, πνηάκηα, πεγέο λεξνχ.
Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο εθηξνθήο πέζηξνθαο βξίζθνληαη ζην Ννκφ Ισαλλίλσλ, θαηά κήθνο
ηνπ Λνχξνπ πνηακνχ, ελψ ηνπ θππξίλνπ ζπγθεληξψλνληαη θχξηα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε
Μαθεδνλία. Η εθηξνθή ηνπ ρειηνχ γίλεηαη θπξίσο ζην Ν. Άξηαο ζε κνλάδεο θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο θπθινθνξίαο λεξνχ, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ χπαξμε ππνγείσλ πδάησλ κε
θαηάιιειεο θαη ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ (20 -230 C).
Δπηζεκαίλεηαη φηη, επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο Τδαηνθαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε
δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, θξίλεηαη ζθφπηκν νη θαηεπζχλζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, λα
28

ζπκπιεξσζνχλ / ηξνπνπνηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, πνπ ήδε εθπνλνχληαη.
3.

Τδαηνθαιιηεξγεηηθή

δξαζηεξηόηεηα

ζε

θπζηθά

πθάικπξα

νηθνζπζηήκαηα

(ιηκλνζάιαζζεο θαη ινηπνί πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί)
Η πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ιηκλνζάιαζζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηά ηνπο σο
«θπζηθά ηρζπνηξνθεία» θαη αζθείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο επηηξεπφκελεο
παξεκβάζεηο -θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ κφληκσλ ή κε-, αμηνπνηψληαο ηα
ηδηαίηεξα νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ηε ρψξα καο εθκεηαιιεχζηκεο είλαη 72 ιηκλνζάιαζζεο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ εηήζηα
παξαγσγή πεξίπνπ 1.100 ηνλ. ςαξηψλ θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηνπο Ννκνχο
Αηησιναθαξλαλίαο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ θαη Ηιείαο.
Αξζξν 6
Καηεπζύλζεηο γηα ην θαζεζηώο θαη ηνπο όξνπο ρωξνζέηεζεο κνλάδωλ θαη ππνδνρέωλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο
Α) Πξνυπνζέζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
Β) Γηαδηθαζία ίδξπζεο ΠΟΑΤ
Γ) Δπηηξεπφκελεο εγθαηαζηάζεηο (ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο)
Γ) Κίλεηξα
Α. Πξνϋπνζέζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
i) Θαιάζζηα ηρζπνθαιιηέξγεηα
Η ζέζε πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πξέπεη λα πιεξνί
νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα, φπσο:


Καιή πνηφηεηα ησλ πδάησλ (πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο
παξακέηξνπο θαη θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία, ην νμπγφλν θαη ηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ηεο
πεξηνρήο).



Απφζηαζε απφ πεγέο ξχπαλζεο



Καηάιιεια βάζε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο παξακέηξνπο.



Παξνπζία ξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλαλέσζε ησλ πδάησλ.
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Κπκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο (παξνρή ηξνθήο, δηαρείξηζε ησλ
ηρζπνπιεζπζκνχ, εμαιίεπζε, θ.ιπ.) θαη δελ ζα δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.



Πξφζβαζε ζηελ μεξά θαη δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ ειιηκεληζκνχ (πξνβιήηαο)
ζε ζέζε εγγχο ηεο κνλάδαο.



Ιθαλή απφζηαζε απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε, αιιά θαη
απφ άιιεο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο).



Απνπζία απαγνξεπηηθψλ γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (πεδία
βνιήο δίαπινη λαπζηπινΐαο – θαιψδηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελάιηεο αξραηφηεηεο, θ.ιπ.)



Απνπζία πξνζηαηεπφκελσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη
πεξηνξηζκνί απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα νηθνζπζηήκαηα απηά.



Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο θαηάιιειεο θαη επαξθνχο ρεξζαίαο έθηαζεο ζηελ εγγχο πεξηνρή γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
παξνχζαο ΚΤΑ.



Γπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο, πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο πνπ ηζρχνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.



Ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ (ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο, νδηθνχ δηθηχνπ) ή θαη δπλαηφηεηα
βειηίσζεο πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο.

ii) Οζηξαθνθαιιηέξγεηα
Σα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί ε ζέζε εγθαηάζηαζεο κνλάδαο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο είλαη απηά ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο θαη επηπιένλ:


ηα χδαηα λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ηε δηαβίσζε θαη εθηξνθή νζηξαθνεηδψλ (ζχκθσλα κε
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 46399/1352/86), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.



ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ θξίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν παξνπζίαο πιαγθηνχ θαη ρισξνθχιιεο.



Καηάιιειν είδνο βπζνχ (γηα νξηζκέλεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο).



Καηάιιεια βάζε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο παξακέηξνπο.



Παξνπζία ξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλαλέσζε ησλ πδάησλ.



Κπκαηηζκφ πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο.
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iii) Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο γιπθέωλ πδάηωλ
Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ζέζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο γιπθέσλ πδάησλ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ νη εμήο:


Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο χδαηνο θαη κάιηζηα ζε καθξνρξφληα
βάζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο άιιεο ρξήζεηο (χδξεπζε, άξδεπζε), ηελ επνρηθή δηαθχκαλζε ηεο
παξνρήο θαη εθηηκψληαο ηηο καθξνπξφζεζκεο δπλαηφηεηεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ.



Καηαιιειφηεηα ησλ πδάησλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη, ηφζν απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ην εχξνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο), φζν θαη
ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε δηάθνξα άιαηα θαη ινηπά ζηνηρεία.



Πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο (ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο θαη νδηθφ δίθηπν).

Λφγσ ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κνλάδσλ νη θαηεπζχλζεηο γηα ηε
ρσξνζέηεζή ηνπο, ζα ζπκπιεξσζνχλ/ηξνπνπνηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ ήδε εθπνλνχληαη.
iv). Μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής μορφής σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα
Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο είλαη
λα επηηξέπεηαη ε άζθεζή ηεο απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.

Β) Γηαδηθαζία ίδξπζεο ΠΟΑΤ
Οη Π.Ο.Α.Τ. δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ Π.Α.Τ. ησλ θαηεγνξηψλ Α-Γ ηεο
παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 6 θαη νξηνζεηνχληαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ ησλ δσλψλ πνπ
ηηο απνηεινχλ.
- Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληφο ησλ Π.Ο.Α.Τ. εθαξκφδνληαη νη φξνη
θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ θαη νη
νπνίεο ζα εμεηδηθεχνληαη κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Π.Ο.Α.Τ.
- Η δηαδηθαζία ίδξπζεο Π.Ο.Α.Τ. είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 10 ηνπ λ.2742/1999, φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
α) Φνξέαο ΠΟΑΤ
-

Μπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ραξαθηεξηζκνχ θαη
νξηνζέηεζεο ΠΟΑΤ.

-

Γελ κηζζψλεη ην ζαιάζζην ρψξν, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κεκνλσκέλεο κνλάδαο.
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-

Γλσκνδνηεί γηα ηε δπλαηφηεηα ή κε ίδξπζεο λέσλ κνλάδσλ εληφο ηεο ΠΟΑΤ θαη
πξνζδηνξίδεη ηηο ζέζεηο ρσξνζέηεζήο ηνπο θαζψο θαη ηελ έθηαζή ηνπο.

-

Αζθεί ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνδνρέα θαη πινπνηεί ηνπο φξνπο ηνπ Π.Γ. έγθξηζεο ηεο ΠΟΑΤ. Η
δηαρείξηζε αθνξά ζε κέηξα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ,
ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ εθαξκνγή απφ
ηνλ ίδην θαη ηελ θάζε κνλάδα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε
ζεζκνζέηεζε ηεο ΠΟΑΤ, ζηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ (πγηεηλή,
κέγεζνο, βάξνο, γεχζε, δηάξθεηα παξαγσγήο, ρξφλν σξίκαλζεο) θαη πνζνηηθψλ
παξακέηξσλ (φγθνο παξαγσγήο, ηηκέο δηάζεζεο θαη χςνο ζπλαιιαγψλ) ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ, δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο, θ.α., θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή θαη πηινηηθή
εθαξκνγή επηηπρψλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, δηαρείξηζε
παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ θιπ.

-

Λεηηνπξγεί

ζπκβνπιεπηηθά

ζηνπο

παξαγσγνχο

θαη

γλσκνδνηηθά

πξνο

ηνλ

Γ.Γ

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ζπλεθηηκήζεη ηηο ζρεηηθέο απφςεηο θαηά
ηε κίζζσζε ησλ ζαιάζζησλ εθηάζεσλ.
-

Γξνκνινγεί ην αίηεκα παξαρψξεζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
εθηέιεζεο έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ρεξζαίσλ ζπλνδψλ ππνδνκψλ ηεο ΠΟΑΤ πνπ
πξνβιέπεη ην Π.Γ. θαζνξηζκνχ ηεο θαη αζθεί ηε δηαρείξηζε εθείλσλ πνπ είλαη ζε θνηλή
ρξήζε, ελψ παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία φζσλ ε ρξήζε αζθείηαη απφ ηξίηνπο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ Π.Γ. ηεο ΠΟΑΤ.

-

Η ζπκκεηνρή θξαηηθψλ θνξέσλ είλαη δπλαηή, κε επνπηηθφ ξφιν.

β) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο
Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΠΟΑΤ απαηηείηαη ε θαηάζεζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο, ηελ επζχλε ηνπ
νπνίνπ έρεη ν θνξέαο.
Ο «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο» ξπζκίδεη ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΠΟΑΤ θαη ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζε απηήλ θχξησλ, ζπλνδψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα
πεξηιακβάλεη:
-

Σηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ

-

Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ γεληθά θαη εηδηθά επί ησλ
θνηλφρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ.

-

Σε δηαρείξηζε θαη ηηο θνηλφρξεζηεο δαπάλεο

-

Σνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο
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-

Καη άιια

γ) Αίηεζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο
Γηα λα ππνβάιιεη αίηεζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο, ν θνξέαο ηεο ΠΟΑΤ ζα πξέπεη λα
έρεη εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ρξήζεο κέζσ κίζζσζεο ή βεβαίσζεο
παξαρψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ κηζζψζεη
ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο ελεξγήο έθηαζεο ηεο ΠΟΑΤ.
-

Η δηαδηθαζία θηλείηαη κε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ηνπ θνξέα ζην Τ.Π.Δ.Κ.Α. – Γ/λζε
Υσξνηαμίαο.

-

Η πξφηαζε αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζηηο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο, ζηα
είδε θαη ζηε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο Π.Ο.Α.Τ. θαη
ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: α) Σερληθννηθνλνκηθή Μειέηε, β) Μειέηε
θνπηκφηεηαο – Βησζηκφηεηαο, ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πεξηνρήο
θαη γ) Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.).

-

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αηηνχκελε έθηαζε ηεο ΠΟΑΤ είλαη κεγαιχηεξε ηεο έθηαζεο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαγσγψλ πνπ κεηέρνπλ ζην θνξέα, ε ζεζκνζέηεζε
ηεο ΠΟΑΤ ζα γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο αηηνχκελεο επηθάλεηαο, αιιά ε θαηαβνιή ησλ
κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη γηα ηα ελεξγά πάξθα. Γηα ηα ππφινηπα, κε ελεξγά, πάξθα ηα
κηζζψκαηα ζα θαηαβάιινληαη ζηε θάζε ελεξγνπνίεζήο ηνπο απφ πδαηνθαιιηεξγεηέο.

-

Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ Π.Ο.Α.Τ. γίλεηαη κε Π.Γ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη ηνπ Τ.Θ.Τ.Ν.Α.Λ. ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 2742/1999, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

-

Σα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ΠΟΑΤ ξπζκίδνληαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ.

-

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο ΠΑΤ ηχπνπ Α, αιιά θαη ζε φζεο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
θαζνξηζκνχ ΠΟΑΤ, ζα πξέπεη ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ
Δ.Π.Υ..Α.Α.Τ. λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, ζπλνδεπφκελν απφ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.
2742/1999 θαη ηεο Τπ. Απφθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ 17239/1175Β/2002. Η νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζεζκνζέηεζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο πεληαεηίαο.

δ) Πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο
i) Πηζηνπνίεζε απνθαηάζηαζεο εγθαηαζηάζεωλ Τδαηνθαιιηέξγεηαο
ε πεξίπησζε χπαξμεο εγθαηαιειεηκκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ (ζην ζαιάζζην, πδάηηλν θαη ρεξζαίν
ρψξν) εληφο ηνπ ζρεδηαδφκελνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ππφ ίδξπζε Π.Ο.Α.Τ., απηέο ζα πξέπεη λα
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απνκαθξπλζνχλ. ρεηηθή πξφβιεςε ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζην ηεχρνο ηεο «Σερληθήο
Έθζεζεο», ην νπνίν ζα ζπλνδεχεη ην αίηεκα θαζνξηζκνχ ηεο.
Δπίζεο, θάζε απνρσξνχζα απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθή κνλάδα θαη γηα ηε
δηαδηθαζία άξζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξέπεη λα ππνβάιιεη βεβαίσζε γηα ηελ
απνκάθξπλζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ άζθεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
Αληίζηνηρε δηαδηθαζία, πξέπεη λα αθνινπζεί θαη θάζε παξαγσγηθή κνλάδα, ε νπνία
κεηεγθαζίζηαηαη.
Σα πξσηφθνιια ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απνθαηάζηαζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ ρψξσλ
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, αθνξνχλ:
α. Πξσηφθνιιν αηηήκαηνο θαζνξηζκνχ Π.Ο.Α.Τ.
Πεξηιακβάλεηαη εηδηθφ θεθάιαην ζην ηεχρνο ηεο «Σερληθήο έθζεζεο», ζην νπνίν αλαθέξνληαη:
o

νη ζέζεηο θαη ε πεξηγξαθή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ,

o

ε κέζνδνο απνκάθξπλζήο ηνπο,

o

νη ππνδνρείο απνξξφθεζεο ηνπο.

Μεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο θαζνξηζκνχ Π.Ο.Α.Τ., απνκαθξχλνληαη νη εγθαηαιειεηκκέλεο
εγθαηαζηάζεηο/αληηθείκελα θαη ζην βηβιίν ειέγρνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαηαρσξνχληαη
νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ππνδνρέσλ απνξξφθεζεο.
β. Πξσηφθνιιν παχζεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθήο κνλάδαο
Καηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο άξζεο ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθήο κνλάδαο, απηφ πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη θαη απφ βεβαίσζε απνξξφθεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ, απφ θαηάιιεινπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο ππνδνρείο.
γ. Πξσηφθνιιν κεηεγθαηάζηαζεο παξαγσγηθήο κνλάδαο
Καηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθήο κνλάδαο εληφο Π.Ο.Α.Τ.,
πεξηιακβάλεηαη

θαη

ζρέδην

απνθαηάζηαζεο

ηνπ

πεξηβάιινληνο

ρψξνπ

φπνπ

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ, ηε κέζνδν απνκάθξπλζήο ηνπο, ηνπο ππνδνρείο
απνξξφθεζήο ηνπο. Με ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο εληφο
Π.Ο.Α.Τ. θαη ζε δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ, απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο
πξνγελέζηεξεο ζέζεο, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απνξξφθεζεο ησλ απνξξηκκάησλ απφ
πηζηνπνηεκέλνπο ππνδνρείο. Οη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ειέγρνπ
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο κνλάδαο.

ii) Μειέηεο ΠΟΑΤ
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Καηά ηε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο ησλ Π.Ο.Α.Τ. ζα αμηνπνηνχληαη νη πθηζηάκελεο κειέηεο
(πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηεο παξνχζαο), αθνχ επηθαηξνπνηεζνχλ θαη
ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν, ηηο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή
ρσξνζέηεζεο θαη, θπξίσο, ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ πεξηνρψλ.
ην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζα δηεξεπλψληαη ζην ζχλνιν ηεο ΠΑΤ νη παξάκεηξνη
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηεο ΠΟΑΤ, ε νπνία
κπνξεί θαη λα δηαθέξεη απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζηελ κειέηε ηνπ Δ.Π. Αιηεία, ιφγσ
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ.
Μειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ΠΟΑΤ κπνξνχλ λα εθπνλνχληαη κε επζχλε, είηε ηνπ Τπνπξγείνπ
Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, είηε ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ
πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Π.Ο.Α.Τ. Οη κειέηεο απηέο
απνηεινχλ ηε βάζε θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηεθκεξίσζε κειινληηθψλ πξνηάζεσλ ζεζκνζέηεζεο
ΠΟΑΤ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
ε) Τπνρξεώζεηο Φνξέωλ Γηαρείξηζεο ΠΟΑΤ θαη κεκνλωκέλωλ επελδπηώλ
1. Τδξαλάπαπζε - Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα
Βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
απνηεινχλ ε θαζίδεζε ζσκαηηδηαθνχ πιηθνχ (απφ ηελ πξνζζήθε ηξνθήο θαη ηελ απέθθξηζε
ησλ εθηξεθφκελσλ νξγαληζκψλ), ε απειεπζέξσζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πδάηηλε έθηαζε,
ε ρξήζε νπζηψλ θαη ηα πεξηζηαηηθά δηαθπγήο ησλ πξνο εθηξνθή εηδψλ ζην επξχηεξν ζαιάζζην
πεξηβάιινλ, θπξίσο σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα αλαπαξαγσγήο κε άγξηνπο/θπζηθνχο
πιεζπζκνχο θαη ιηγφηεξν σο πξνο ηε κεηαθνξά αζζελεηψλ ή άιισλ παζνγφλσλ παξαγφλησλ.
Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ είλαη ζθφπηκν νη ηρζπνθισβνί λα κεηαθηλνχληαη αλά ηαθηά
δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά πεληαεηία) εληφο ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο γηα ηελ θαιχηεξε
δηαζπνξά ηνπ ζσκαηηδηαθνχ πιηθνχ. Χο πξναηξεηηθά κέηξα πξνηείλνληαη:
-

Η ρξήζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηα

ειιεληθά χδαηα, φπσο π.ρ. ε θαιιηέξγεηα θπθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, σο
εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ αιάησλ ή ε θαιιηέξγεηα
νζηξαθνεηδψλ (θπξίσο κπδηψλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, σο εξγαιείν γηα ηε
κείσζε (ή ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε πεξηζζφηεξν βηνδηαζπψκελε κνξθή) ηνπ ζσκαηηδηαθνχ πιηθνχ.
-

Η ρξήζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηζηαηηθά αθξαίσλ θαηξηθψλ

θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζπλήζσο επζχλνληαη γηα ηα επεηζφδηα δηαθπγήο εθηξεθφκελσλ εηδψλ.

35

2. Απνθαηάζηαζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρώξνπ κεηά από παύζε ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο
Η θάζε παχζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ηεο εγθαηάιεηςεο εγθαηαζηάζεσλ
κνλάδσλ, κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα επί κέξνπο πξνβιήκαηα, αθνξνχλ ζηελ
εγθαηάιεηςε:
-

ησλ ζεκείσλ πξφζδεζεο ζην βπζφ (κπιφθηα),

-

ησλ παζζάισλ πξφζδεζεο, αθνξά θπξίσο ηελ νζηξαθνθαιιηέξγεηα θαη ηηο παζζαισηνχ

ηχπνπ κνλάδεο,
-

ησλ ρεξζαίσλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, αθνξά θπξίσο ζρεηηθά πξφρεηξεο

θαηαζθεπέο ή ρξήζε θηβσηίσλ δνκεκέλνπ θνξηίνπ (containers), απνζπαζκέλνη ςπθηηθνί
ζάιακνη, νρεκάησλ κεηαθνξάο, θ.ι.π.
Η αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη:
-

ζηα ζεκεία πξφζδεζεο, ηα νπνία αθνξνχλ δνκεκέλα ζηνηρεία ζηνλ ππζκέλα, ηδηαηηέξσο

κεγάινπ φγθνπ θαη βάξνπο, ε αλέιθπζε ησλ νπνίσλ αληηκεησπίδεη κεγάια ηερληθά
πξνβιήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο δε, καιαθψλ ππνζηξσκάησλ, κε πςειή ζηάζκε ηδήκαηνο είλαη
ζρεδφλ αδχλαηε κε ηε ρξήζε ήπησλ κέζσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα –φπσο νη
πεξηνρέο κε πνιχ καιαθφ ππφζηξσκα θαη ίδεκα- ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζχιαθεο ζαιάζζηαο δσήο,
φπνπ αλαπηχζζνληαη δίζπξα καιάθηα θαη θχθε. Γεδνκέλνπ φηη ζα αθαηξεζεί θάζε ππφιεηκκα
πξφζδεζεο (ζπξκαηφζρνηλα, ζθνηληά, θ.ι.π), δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ, γηα ηε λαπζηπινΐα θαη γηα ηελ αιηεία.
-

Η κε απνκάθξπλζε παζζάισλ πξφζδεζεο απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή θαη γηα ηε

λαπζηπινΐα θαη γηα ηελ αιηεία, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη πάζζαινη κεηά ηελ απνπζία
ζπληήξεζεο ράλνπλ ηε βάζε ζηήξημεο ηνπο θαη βξίζθνληαη ππφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Η
άξζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο, θξίλεηαη ηειείσο απαξαίηεηε, φπσο θαη θάζε ζηνηρείνπ πνπ ηνπο
ζπλνδεχεη.
-

Οη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο θαη λα

απνθαηαζηαζεί θαηά ην δπλαηφ ν ρψξνο, ζχκθσλα θαη κε ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο. Οη ππνδνρείο ησλ απνκαθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ (δνκηθά πιηθά, εμαξηήκαηα, θ.α.)
πξέπεη λα είλαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
3. Γηαρείξηζε απνξξηκάηωλ πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ηνπ θιάδνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν
βαζηθέο θαηεγνξίεο:
-

ηα απνξξίκκαηα δσηθψλ ππνιεηκκάησλ, φπσο π.ρ. λεθξά άηνκα ή απνξξηπηφκελα θειχθε

απφ ηελ απνθινίσζε νζηξαθνεηδψλ, θ.ι.π.
-

ηα απνξξίκκαηα θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ κέζσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (δίρηπα,

πισηήξεο, αξκαζνί, ζρνηληά, θ.α.), ιφγσ νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ, ηνπ θχθινπ
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παξαγσγήο ησλ, αζηνρίαο πιηθψλ, έθηαθησλ θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα, θ.α. ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιια απνξξίκκαηα πνπ παξάγεη ε
αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα, φπσο απνξξίςεηο πιηθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ζίδεξα, μχια,
θ.α.), ζπζθεπαζίαο, ησλ κέζσλ θίλεζεο (ιάζηηρα θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ, θαηεζηξακκέλα
ή αθηλεηνπνηεκέλα ζθάθε), ησλ πιηθψλ θαηαλάισζεο εηδψλ δηαηξνθήο (κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά
κπνπθάιηα, ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, θ.α.).
Η εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαζνξίδεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ δσηθψλ ππνιεηκκάησλ γίλεηαη κε
επζχλε ηεο κνλάδαο/παξαγσγνχ ή ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ γηα ΠΟΑΤ
Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ ΠΟΑΤ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
απνξξηπηφκελσλ θειπθψλ.
4. Δζωηεξηθά ύδαηα – Τθάικπξα νηθνζπζηήκαηα
Γηα ηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο ξππαληψλ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
εθαξκνγψλ, π.ρ. ε ηερλνινγία ησλ πξάζηλσλ θίιηξσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ «πξνζάιακνπο»
εηζαγσγήο ησλ ξεφλησλ εηζεξρφκελσλ πδάησλ, φπνπ θαηαθξαηνχληαη νη πξνεληνπηζκέλνη θαη
ζηνρεπκέλνη ξχπνη θαη ζηε ζπλέρεηα ην λεξφ εηζέξρεηαη ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ξχπσλ
ζε παξφκνηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ θαη απφ ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε
ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο ζηα δεηήκαηα ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ,
ιηπαζκάησλ, λεξνχ, θ.α..
Δπίζεο πξνθεηκέλνπ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο εζσηεξηθψλ πδάησλ, πξέπεη:
o

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηεπζχλζεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ

απνξξνήο,
o

λα

εθαξκφδνληαη

κέηξα

βειηηζηνπνίεζεο

ηεο

ρξήζε

λεξνχ

(π.ρ.

κεξηθή

επαλαρξεζηκνπνίεζε).
Γ) Δπηηξεπόκελεο εγθαηαζηάζεηο (ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ρεξζαίεο)
Γ1) πλνδέο εγθαηαζηάζεηο
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:
Δγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ, θπιάθηα, νδνί πξφζβαζεο, ρψξνη παξακνλήο πξνζσπηθνχ,
απνζήθεο ηξνθψλ, απνζήθεο πιηθψλ θαη εθνδίσλ, εγθαηαζηάζεηο ηαΐζκαηνο (ζηιφ θαη
ζσιελψζεηο φδεπζεο ηξνθψλ), ρψξνη δηαρείξηζεο δηρηπψλ (πιχζηκν – ζηέγλσκα – εκπνηηζκφο),
αγσγνί απνξξνήο θαη άληιεζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, θιίβαλνο απνηέθξσζεο, εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (θαζίδεζε, κεραληθά ή / θαη βηνινγηθά θίιηξα) ρψξνη ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ, αληιηνζηάζην, γεσηξήζεηο, ππφζηεγα, κεραλνζηάζηα, ζπλεξγεία επηζθεπψλ.
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Η ρσξνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4, παξ. 2 α1.
Γ2) Τπνζηεξηθηηθέο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο
Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο,
πνπ, φκσο, δελ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο βαζηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ρσξνζεηνχληαη ζε
απφζηαζε απφ απηήλ. Πξφθεηηαη γηα:
α) ηνπο ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ (εθθνιαπηήξηα ηρζχσλ θαη ινηπψλ εηδψλ γιπθψλ θαη
ζαιάζζησλ πδάησλ),
β) ηνπο ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο
γ) ηηο κνλάδεο πξνπάρπλζεο ηρζχσλ
δ) ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο κε κεηαπνηεκέλσλ αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ (πζθεπαζηήξηα, Κέληξα Απνθειχθσζεο, Δμπγίαλζεο θαη Απνζηνιήο Οζηξάθσλ θαη
ηνπο Φπθηηθνχο Θαιάκνπο)
Οη θαηεγνξίεο α, β θαη γ ρσξνζεηνχληαη εθηφο ηνπ αηγηαινχ ή ηεο φρζεο θαη θαηά πξνηίκεζε θνληά
ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε άληιεζε λεξνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ρσξνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7, παξ. Γ2.

Γ) Κίλεηξα
Η κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ εληφο ΠΟΑΤ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο θαη ε εχξπζκε δηαρείξηζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο ΠΟΑΤ, πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ κε νηθνλνκηθά θίλεηξα, ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ
εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηελ
ελαξκφληζή ηνπο κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ρσξνηαμηθή πνιηηηθή.

Άξζξν 7
Κξηηήξηα θαη ζπκβαηόηεηεο ρωξνζέηεζεο κνλάδωλ θαη ππνδνρέωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
1. Κξηηήξηα Υσξνζέηεζεο
Α) Πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο
Η ρσξνζέηεζε πισηψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε βάζε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο έθηαζεο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο: ηεο απφζηαζεο απφ ηελ αθηή, ηνπ
βάζνπο ηεο ζάιαζζαο ζηελ έθηαζε απηή θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ ξεπκάησλ. Οη ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ απηψλ εμεηδηθεχνληαη κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο θαη νξίδνληαη κε
απνθάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ.
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i) Γεληθά Κξηηήξηα
-

Σα φξηα ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηηο
κνλάδεο ησλ Π.Ο.Α.Τ. θαη ησλ άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ (Π.Α..Μ.), είηε γηα κεκνλσκέλεο
κνλάδεο, απέρνπλ:


Υίιηα (1.000) κέηξα ηνπιάρηζηνλ απφ ιεηηνπξγνχζα ηνπξηζηηθή κνλάδα ή εγθαηάζηαζε θαη
απφ πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο θαη / ή πξνγξακκαηηδφκελεο κε βάζε εγθεθξηκέλα ή
ππφ εθπφλεζε (Β.1 ζηαδίνπ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο) ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ θαη πεληαθφζηα (500)
κέηξα, εθφζνλ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή.
Τπφ πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηή θαη επηζπκεηή ε ζπλδπαζκέλε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ
θαηαιπκάησλ θαη κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, κε απαξαίηεην φξν ηε δηαηήξεζε πςειήο
πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο ζχκθσλα θαη κε αλάινγε θαηεχζπλζε θαη ηνπ Δ.Π..Υ.Α.Α. γηα
ηνλ Σνπξηζκφ, θπξίσο γηα ηελ παξνρή αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.



Υίιηα (1000) κέηξα ηνπιάρηζηνλ απφ κε ζπκβαηέο ρξήζεηο (βηνκεραληθέο κνλάδεο,
εμνξπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ).



Γχν (2) λαπηηθά κίιηα απφ ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ ή
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.



Πεληαθφζηα

(500)

κέηξα

ηνπιάρηζηνλ

απφ

θαηαδπηηθά

πάξθα

ηνπ

Ν. 3409/2005 (κε εμαίξεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρσξνζέηεζεο) θαη παξαιίεο θνιχκβεζεο
(νξγαλσκέλεο ή κε).


Υίιηα (1000) κέηξα ηνπιάρηζηνλ ε απφζηαζε βηνινγηθήο απφ κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα.

Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ ακθίδξνκα, επνκέλσο θαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξναλαθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ εγγχο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη ίδηεο απνζηάζεηο.


Απφζηαζε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εζνινγηθέο αλάγθεο
ηνπ εθηξεθφκελνπ είδνπο, απφ ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο.
Η ρσξνζέηεζε ζαιάζζησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη εληφο ησλ Πεξηνρψλ
Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο επηηξέπεηαη ππφ
ηνλ φξν λα απέρνπλ απφ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 500
κέηξα. Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΠΟΑΤ ή κεκνλσκέλσλ
κνλάδσλ είλαη επηζπκεηή.

-

Οη φξνη αιηείαο πεξηκεηξηθά ησλ Π.Ο.Α.Τ., αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ κνλάδσλ εληφο απηψλ,
ζεζπίδνληαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
νηθείνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.

-

ε θάζε πεξίπησζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί αιηείαο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή, ε αιηεία επαγγεικαηηθή θαη εξαζηηερληθή δελ επηηξέπεηαη
πεξηκεηξηθά ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε
ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ.
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-

Η ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηηο
πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά ή παξνπζηάδνπλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.

ηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ θαη δσλψλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο νη αλσηέξσ απνζηάζεηο
πεξηνξίδνληαη θαηά 50%.
Οιεο νη αλσηέξσ απνζηάζεηο κεηξνχληαη ζε επζεία, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ.
ii) Κξηηήξηα αλά είδνο εθηξνθήο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο
α) Μνλάδεο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο


Σν βάζνο ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κ. θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δηπιάζην ηνπ σθέιηκνπ βάζνπο ησλ κεγαιχηεξσλ δηρηπψλ ησλ θισβψλ
εθηξνθήο



Η ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζηηο Π.Ο.Α.Τ. θαη ζηηο
άηππεο ζπγθεληξψζεηο κνλάδσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαθφζηα (500) κέηξα.



Σν αλψηεξν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο κηζζσκέλεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ, απφ
ηνπο ηρζπνθισβνχο θαη ηηο ινηπέο πισηέο εγθαηαζηάζεηο νξίδεηαη ζην 50%

Σα αλσηέξσ κεγέζε, νξίδνληαη απφ ζρεηηθή εγθχθιην ΤΠΔΚΑ-ΤΘΤΝΑΛ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Δπίζεο:


Σα φξηα ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζήο ηνπο απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κ. απφ ηνλ
αηγηαιφ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί απφ ην ρεηκέξην θχκα.



Η απφζηαζε κεηαμχ ΠΟΑΤ είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 λαπηηθά κίιηα.

β) Μνλάδεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο


Σα φξηα ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ
δηαθφζηα (200) κ. απφ ηα αγθπξνβφιηα κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.



Αλεμαξηήησο απφζηαζεο απφ ηνλ αηγηαιφ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί απφ ην
ρεηκέξην θχκα, ην βάζνο ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη δηπιάζην ή ηξηπιάζην ηνπ
ζπλνιηθνχ κήθνπο ηεο «αξκαζηάο», αλάινγα κε ην ζχζηεκα εθηξνθήο ησλ νζηξαθνεηδψλ
(ζε παζζάινπο ή Long line, αληίζηνηρα).



Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ είλαη
ηνπιάρηζηνλ 150κ, ελψ ε απφζηαζε κεηαμχ πάξθσλ εθηξνθήο ηνπ ίδηνπ θνξέα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 100κ.
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Σα αλσηέξσ κεγέζε νξίδνληαη απφ ζρεηηθή εγθχθιην ΤΠΔΚΑ-ΤΘΤΝΑΛ, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη.
γ) ε φηη αθνξά κνλάδεο θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ ή / θαη άιισλ
κεζφδσλ, εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε εηδηθέο ξπζκίζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο
ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Π.Δ.Κ.Α. θαη
Θ.Τ.Ν.Α.Λ.
Οη αλσηέξσ απνζηάζεηο κεηξψληαη ζε επζεία, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ.
Β) Υωξνζέηεζε πιωηώλ εγθαηαζηάζεωλ εληόο ιηκλώλ
Σν βάζνο ησλ ιηκλψλ θαηά ηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ηνπ λεξνχ, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηξηπιάζην ηνπ χςνπο ησλ δηρηχσλ ησλ πισηψλ ηρζπνθισβψλ.
Γ) Υωξνζέηεζε ρεξζαίωλ ππνδνκώλ
i) πλνδέο εγθαηαζηάζεηο
1. Γεληθά Κξηηήξηα
- Η έληαμε ησλ έξγσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε ζεβαζκφ ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
πνιενδνκηθή θαη αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο θάζε πεξηνρήο, ρσξίο αιινηψζεηο ηεο
γεσκνξθνινγίαο ηεο, εθρεξζψζεηο δαζψλ θαη απνςηιψζεηο.
- Σα έξγα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρσξνζεηνχληαη κεκνλσκέλα, εγγχο θαηά ην δπλαηφλ ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν
4).
- Η θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηελ θαηαζθεπή ηνπο.
ii) Τπνζηεξηθηηθέο Δγθαηαζηάζεηο
Οη ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ, νη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί θαη νη κνλάδεο πξνπάρπλζεο κφλν
ηρζχσλ ρσξνζεηνχληαη εθηφο ηνπ αηγηαινχ θαη ζε κέγηζηε απφζηαζε 1000 κέηξσλ απφ απηφλ.
Οη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο κε κεηαπνηεκέλσλ αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ (πζθεπαζηήξηα, Κέληξα Απνθειχθσζεο, Δμπγίαλζεο θαη Απνζηνιήο Οζηξάθσλ θαη
ηνπο Φπθηηθνχο Θαιάκνπο) ρσξνζεηνχληαη εθηφο αηγηαινχ, είηε κεκνλσκέλα ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ηα ρέδηα Υξήζεσλ Γεο, ηελ ηζρχνπζα δαζηθή λνκνζεζία, είηε
ζε νξγαλσκέλεο δψλεο (ΒΙΠΔ, ΒΙΟΠΑ, Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα) θαη θαηά ην δπλαηφλ εγγχο ησλ
κνλάδσλ εθηξνθήο.
ε πεξηπηψζεηο ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο (ππφ ηε κνξθή Π.Ο.Α.Τ.),
αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ζε πεξηνρέο άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ
(Π.Α..Μ.), νξηζκέλεο απφ ηηο ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ, θαζψο
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θαη έξγα ππνδνκήο φπσο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, νδνί πξφζβαζεο θιπ, κπνξνχλ λα αθνξνχλ
ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κνλάδεο ή θαη ζην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ.
2. Καηεπζύλζεηο πνπ ζπλδένληαη κε εηδηθά ζεζκηθά θαζεζηώηα
- ε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο Δλάιηνη Αξραηνινγηθνί Υψξνη (Ν.3028/2002 «Γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο») είλαη δπλαηή ε ίδξπζε
κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία.
- ε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΗ (NATURA) 2000 θαη ζαιάζζηα πάξθα, ε ίδξπζε κνλάδσλ είλαη
δπλαηή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηα λνκηθά θαζεζηψηα
πξνζηαζίαο ηνπο.
3. Απαγόξεπζε εγθαηάζηαζεο κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
α. Η ρσξνζέηεζε κνλάδσλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο θαη θαιιηέξγεηαο γιπθέσλ πδάησλ
(πεζηξνθνθαιιηέξγεηα, θππξηλνθαιιηέξγεηα) δελ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο πνπ ηα χδαηά
ηνπο έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια γηα θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438 Β). (ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ γηα ηα
άιια είδε)
β. Η ρσξνζέηεζε κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεδία βνιήο, ζε πεξηνρέο δηαχισλ λαπζηπινΐαο θαη εγθαηαζηάζεηο
θαισδίσλ ή αγσγψλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θ.ά.
γ. Η ρσξνζέηεζε κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε βπζνχο κε ζαιάζζηα βιάζηεζε
(Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina θαη Zostera moltii) γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηδηαίηεξνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή
θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα νηθνζπζηήκαηα απηά. H ρσξνζέηεζε κνλάδσλ
ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ επηηξέπεηαη ζε νηθνηφπνπο Posidonia Oceanica πνπ
βξίζθνληαη εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ
NATURA 2000.
δ. Απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε κνλάδσλ θαιιηέξγεηαο γιπθέσλ πδάησλ ζε πισηέο εγθαηαζηάζεηο
εληφο ιηκλψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε.
ε.

Απαγνξεχεηαη

ε

ίδξπζε

ρεξζαίσλ

κνλάδσλ

πδαηνθαιιηέξγεηαο

ζε

γε

πςειήο

παξαγσγηθφηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
Καηεπζύλζεηο γηα Γηάθνξεο Καηεγνξίεο ρεδηαζκνύ θαη Υωξηθώλ Πνιηηηθώλ
Άξζξν 8
Καηεπζχλζεηο γηα ηνλ ππνθείκελν ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ
Γηα λα νινθιεξσζεί ε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζα πξέπεη ν
ππνθείκελνο ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο λα ελαξκνληζηεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ν ππνθείκελνο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
-

ηελ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε φξνπο
νηθνλνκηθνχο/θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο, θαζψο θαη ηε ζπλέξγεηα ή ηνλ αληαγσληζκφ
ηνπο κε άιιεο ρξήζεηο γεο.

-

Τπφδεημε πεξηνρψλ θαη’ αξρήλ θαηάιιεισλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο αλάπηπμεο ηνπ
ηνκέα -ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο-, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ρεξζαίσλ κνλάδσλ
παξαγσγήο, αιιά θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ιηκλνζάιαζζεο θαη
ιίκλεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.

1. Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Δλφςεη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, πξέπεη λα γίλεη αλακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζήο ηνπο θαηά
ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο.
Οη Πξνδηαγξαθέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ηελ ππνρξέσζε
πξνζδηνξηζκνχ ζε δηαγξάκκαηα θαηάιιειεο θιίκαθαο θαη ηπρφλ λέσλ Πεξηνρψλ Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Α.Τ.), επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην παξφλ Πιαίζην, ιακβάλνληαο
ππ’ φςε ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. I, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλά
είδνο πδαηνθαιιηέξγεηαο ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 6. Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα

κπνξνχλ λα

εμεηδηθεχνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην Δηδηθφ Πιαίζην ΠΑΤ.
ηα επηθαηξνπνηεκέλα Π.Π.Υ..Α.Α., ζα πξέπεη: α) λα απνηππψλνληαη νη δηακνξθσκέλεο
ζπγθεληξψζεηο κνλάδσλ θαη εηδηθά νη ζεζκνζεηεκέλεο Π.Ο.Α.Τ. αιιά θαη φζεο έρνπλ νξηνζεηεζεί
κεηά ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ (Πίλαθαο 2), β) λα αμηνινγνχληαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
θαη γ) γεληθά ζηηο πξνηάζεηο ηνπο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα
(ζαιάζζηα, ρεξζαία, ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο), ηφζν ζε φηη αθνξά ζηελ
αλάπηπμε ηεο ίδηαο, φζν θαη αλαθνξηθά κε θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ παξαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
2. Ρπζκηζηηθά ρέδηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο
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Οη παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο ηζρχνπλ, νκνίσο, γηα ηα Ρπζκηζηηθά ρέδηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο
3. Καηεπζχλζεηο γηα ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ
Δπηβάιιεηαη:
1. Η αλακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ ηνπ Ν. 2508/1997, ησλ Γ.Π.. /
.Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαη ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ, θαηά ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδνληαη νη
θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο.
α. Σα Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. εμεηδηθεχνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο, ππνδεηθλχνληαο ηηο
ελ δπλάκεη θαηάιιειεο πεξηνρέο άζθεζεο ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε
ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο θαη ζε δεμακελέο ζηελ μεξά, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο
ησλ ζπλνδψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο δηαηππψλνπλ
πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξφληνο.
β. Καηά ηελ εθπφλεζε ή αλαζεψξεζε ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ, ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα
ηελ αλαδηαηχπσζε ησλ ξπζκίζεσλ εθείλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε ή
αληίθαζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο
γιπθέσλ πδάησλ θαη ζηηο ζπλνδέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
2. Η εθπφλεζε ησλ ππνθείκελσλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ πιαηζίσλ ή ζρεδίσλ

βαίλεη

παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
4. πκπιεξσκαηηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
α. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ελ γέλεη αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ.
Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ζην πιαίζην ηνπ Υσξηθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Σν πξψην βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Π.Υ..Α.Α. γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
θξίζηκνη δείθηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ηελ πξψηε πεληαεηία
ζα αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ιήςε
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π.Υ..Α.Α.Τ. ηε
ζπλέρεηα ζα αμηνινγνχληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (π.ρ. αλά ηξηεηία ή πεληαεηία), αλάινγα κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ.
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Άξζξν 9
Λνηπέο Καηεπζχλζεηο
1. Καηεπζχλζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2791/2001 (ΦΔΚ
285 Α) «πεξί Αηγηαινχ Παξαιίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ» θαη ηνπ Ν.Γ. 439 ηεο 12/13-2-1970
(ΦΔΚ 36 Α) «πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ πεξί αηγηαινχ»
Πξνηείλεηαη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ, φπσο παξαθάησ:


Η δηέιεπζε αγσγψλ φδεπζεο λεξνχ, ηξνθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο

ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, ηξνθψλ, θ.α. ζπλαθνχο
ραξαθηήξα (κε ηελ πξνυπφζεζε κε κφληκσλ θαηαζθεπψλ), ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 13 πεξί «παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο»,
πξνζδίδνληαο επειημία θαη ηαρχηεηα θαηά ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο.

2.

Καηεπζχλζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ

Γηαηάγκαηνο απφ 31/5/1985 (ΦΔΚ 270 Γ) «ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο
ησλ γεπέδσλ ησλ θείκελσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ
ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ»
Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γηαηάγκαηνο απφ 31/5/1985 (ΦΔΚ 270 Γ)
πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο παξεθθιίζεηο θαη ηα έξγα ππνζηήξημεο ησλ
κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο γφλνπ.
3. Καηεπζχλζεηο γηα ηηο κηζζψζεηο ζαιάζζησλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο
α. Αξκνδηφηεηα κηζζψζεσλ
Γεδνκέλνπ: α) φηη νη Απνθάζεηο κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα
απνηεινχζαλ αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.Γ. ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο β) φηη ν ζεζκφο ηνπ αηξεηνχ
πεξηθεξεηάξρε (ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο), δελ ηαπηίδεηαη θαη κε ηνλ
ραξαθηήξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζα πξέπεη ε αξκνδηφηεηα κίζζσζεο
πδάηηλσλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα λα παξακείλεη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο
θξαηηθήο δηνίθεζεο.

β. Θεζκηθφ θαζεζηψο κηζζψζεσλ
Να ηξνπνπνηεζεί - ζπκπιεξσζεί ην άξζξν 32 παξγξ.7β ηνπ Ν.1845/89 ζε φηη αθνξά ηε
δπλαηφηεηα επαλακηζζψζεηο ζαιάζζησλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο ζα αμηνπνηεζνχλ δηα ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο,

πέξαλ ηεο κηαο θνξάο, εθφζνλ ν κηζζσηήο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο

πξνυπνζέζεηο , νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζαθψο.
Θα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19, παξαγξ.11 ηνπ Ν. 3208/2003.
Υξνληθή δηάξθεηα κηζζψζεσλ
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Σν ηίκεκα ηνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηή ην δηάζηεκα
απφθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ.
Μηζζψζεηο εληφο Π.Ο.Α.Τ.
Σν αίηεκα κίζζσζεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξνο ην θνξέα δηαρείξηζεο θαη κεηά απφ
αμηνιφγεζε θαη δηαηχπσζε γλψκεο ηνπ, λα πξνσζείηαη πξνο ηνλ θαζνξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα απφθαζε κίζζσζεο. Οη θνξείο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο,
πεξηνξίδνληαη ζηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο θαζήθνληα.
5. Καηεπζχλζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2965/2001 (ΦΔΚ 270
Α) «πεξί βηψζηκεο αλάπηπμεο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη εγθαηαζηάζεσλ
ππνζηήξημεο ησλ κνλάδσλ απηψλ, φπσο Ιρζπνγελλεηηθψλ ηαζκψλ, Απνζεθψλ, κνλάδσλ
ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο κε κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (πζθεπαζηήξηα,
Κ.Α.Ο.) θ.ιπ., εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο Βηνκεραληθέο –
Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα πνπ πνιιέο θνξέο ζηεξνχληαη θαη ηεο δπλαηφηεηαο ίδξπζεο ησλ
απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο.
Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,
πξνθεηκέλνπ απηέο λα κελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ
εγθαηαζηάζεσλ

ησλ

κνλάδσλ

πδαηνθαιιηέξγεηαο,

ζηαζκψλ

παξαγσγήο

γφλνπ

θαη

ζπζθεπαζηεξίσλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ θαη ηνπ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο,
πνπ ππάγνληαη.
6. Καηεπζχλζεηο γηα ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 38 θαη 50 ηνπ
Αιηεπηηθνχ Κψδηθα (Ν.Γ. 420/70) ζρεηηθψλ κε ηηο κηζζψζεηο ησλ Γεκφζησλ ηρζπνηξνθείσλ
Σξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ σο
ηρζπνηξνθείσλ εθηαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο, λα επηηξέπνληαη νη νξηδφληηεο ρξήζεηο
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη νηθνηνπξηζκνχ θαη λα απνηξέπνληαη ρξήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηε
θπζηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζην επξχηεξν νηθνζχζηεκα.
7. Καηεπζχλζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2742/99
ε φηη αθνξά ζηε κνξθή ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ΠΟΑΠΓ, λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ΠΟΑΤ λα κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη ην Κξάηνο, θαηά πξνηίκεζε κε ηε ζπκκεηνρή
ζε απηφλ εθπξνζψπνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην Ν. 3852/2010.
8. Καηεπζχλζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 17239/2002
Ο θνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο ΠΟΑΤ δελ κηζζψλεη ζαιάζζηεο εθηάζεηο. Απηέο κηζζψλνληαη
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απεπζείαο ζηνπο πδαηνθαιιηεξγεηέο απφ ηνλ θαζνξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ. Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο θαζνξηζκνχ ηεο ΠΟΑΤ, αλ ηκήκαηά ηεο
είλαη κηζζσκέλα, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ κηζζψζεη ηνπιάρηζηνλ
80% ηεο έθηαζεο

ηεο ΠΟΑΤ. Γηα ηε ζαιάζζηα έθηαζε πνπ δελ έρεη κηζζσζεί, απαηηείηαη

δήισζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ εθκίζζσζε αξρήο, φηη απηή ζα κηζζσζεί ζηνπο παξαγσγηθνχο
θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα φξηα ηεο ζαιάζζηαο δψλεο ηεο ΠΟΑΤ (βεβαίσζε
παξαρψξεζεο).
Κεθάιαην Γ’
Άξζξν 10
Πξόγξακκα Γξάζεο
Σν πξφγξακκα δξάζεο αθνξά ζηε δεθαπεληαεηή (15εηή) πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2010 – 2024 θαη
πεξηιακβάλεη κέηξα θαη δξάζεηο ζεζκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ – νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα:
Α. Μέηξα θαη δξάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα:
1. Δλαξκόληζε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Πιαηζίωλ Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ
Αλάπηπμεο:
α. Δλέξγεηα: Δλαξκφληζε ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο
ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν 8, παξαγξ. 2 ηνπ Ν.2742/1999)
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Καηάξηηζε εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Πιαηζίσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε / αλαζεψξεζή ηνπο θαη ηελ ελαξκφληζή
ηνπο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν 8, παξαγξ. 5 θαη 6 ηνπ
Ν.2742/1999)
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Δ..Π.Α.
2007 – 2013

2.

Δλαξκόληζε ηωλ Ρπζκηζηηθώλ ρεδίωλ Αζήλαο θαη Θεζ/λίθεο, ηωλ Γεληθώλ
Πνιενδνκηθώλ ρεδίωλ (Γ.Π..) θαη ηωλ ρεδίωλ Υωξηθώλ θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλωζεο
Αλνηθηώλ Πόιεωλ (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.)
α. Δλέξγεηα: Δλαξκφληζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπζκηζηηθψλ ρεδίσλ Αζήλαο θαη Θεζ/λίθεο (λ.
1515/1985 θαη 1561/1985) θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. (άξζξν 9
λ.2742/1999, άξζξν 4, παξαγξ. 7 λ. 2508/1997, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3212/2003) πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, ζχκθσλα
κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, παξάγξ. 4 απηνχ.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α. – Πεξηθέξεηεο – Ο.Σ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: α. Δλζσκάησζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Παξφληνο Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ ζην ππφ επηθαηξνπνίεζε Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο θαη ζην ππφ θαηάξηηζε λέν
Ρπζκηζηηθφ ρέδην Θεζ/λίθεο, β. Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε / αλαζεψξεζε ησλ
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Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαη έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απνθάζεσλ γηα ηε ζεζκνζέηεζή ηνπο.
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμεο» θαη
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Π.Δ.Π.) 2007 – 2013.

3. πκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν. 2791/2001 «Αηγηαιόο παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(άξζξα 13 θαη 14) θαη ηνπ Ν.Γ. 439/1970 (άξζξν 1):
α. Δλέξγεηα: πκπιήξσζε ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ Ν. 2791/2001, πνπ αθνξνχλ ζηελ
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο θαη ζηελ παξαρψξεζε αηγηαινχ, παξαιίαο γηα
ηελ εθηέιεζε έξγσλ, αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο νη
επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη ηα έξγα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 439/1970
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν 6, παξάγξ.2).
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Γελ απαηηείηαη

4. Σξνπνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Γηαηάγκαηνο από 31/5/1985 (άξζξν 2) «Σξνπνπνίεζε
ηωλ όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηωλ γεπέδωλ ηωλ θεηκέλωλ εθηόο ηωλ
ξπκνηνκηθώλ ζρεδίωλ ηωλ πόιεωλ θαη εθηόο ηωλ νξίωλ ηωλ λνκίκωο πθηζηάκελωλ πξν
ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ»
α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε ηνπ ππφςε Γηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ νη παξεθθιίζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 απηνχ λα
ηζρχνπλ θαη γηα ηα έξγα ππνζηήξημεο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Έθδνζε Π.Γ/ηνο
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Γελ απαηηείηαη

5. πκπιήξωζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο κηζζώζεηο πδάηηλωλ εθηάζεωλ κε ζθνπό ηελ ίδξπζε
κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο (Ν.1845/89, άξζξν 32, παξαγξ. 7 θαη Ν.3208/2003, άξζξν
19, παξαγξ. 11):
α. Δλέξγεηα: Αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ άξζξνπ 32 παξαγξ. 7 ηνπ Ν.
3208/2003, πνπ αθνξνχλ κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ:
1. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κίζζσζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα κνλάδεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα, αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο αλαζηνιήο λέσλ
κηζζψζεσλ θπξίσο κε ζθνπφ ησλ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.
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2. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κίζζσζεο ζαιάζζησλ εθηάζεσλ ζε θνξείο δηαρείξηζεο Π.Ο.Α.Τ.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη

6. Σξνπνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Νόκνπ 2965/2001 (ΦΔΚ 270 Α) «πεξί Βηώζηκεο
Αλάπηπμεο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ππφςε Νφκνπ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο
ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε αδεηνδφηεζε ησλ απαξαίηεησλ
γηα ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ
Νφκνπ, σο έξγσλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Γελ απαηηείηαη

7. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 38 θαη 50 ηνπ Αιηεπηηθνύ
Κώδηθα (Ν.Γ. 420/70):
α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αιηεπηηθνχ Κψδηθα (άξζξα 38
θαη 50) πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζψζεηο ησλ Γεκφζησλ Ιρζπνηξνθείσλ (Ληκλνζαιαζζψλ) κε
πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζε Αιηεπηηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ρσξίο πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ,
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν 6 παξάγξ. 10)
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη
8. Γηακόξθωζε ηνπ θαζεζηώηνο δεκηνπξγίαο Πεξηνρώλ Οξγαλωκέλεο Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (Π.Ο.Α.Τ.)
Ι. α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.2742/1999 ζεζπίδνληαο εηδηθφ
θαζεζηψο, φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε Π.Ο.Α.Τ. θπξίσο ζηε ζάιαζζα, αιιά θαη φζνλ αθνξά
ηελ επηινγή ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο απηψλ.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη
ΙΙ. α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζ. Η.Π. 17239/2002 «Καζνξηζκφο
δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο θαη πξνυπνζέζεσλ ρσξνζέηεζεο Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ»
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Τπνγξαθή Απφθαζεο
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δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη

9. Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν. 1734/87 (άξζξν 13, παξάγξαθνο 2Β)
«Βνζθόηνπνη θαη ξύζκηζε δεηεκάηωλ ζρεηηθώλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε
άιιεο παξαρωξήζεηο θαζώο θαη ζεκάηωλ πνπ αθνξνύλ δαζηθέο εθηάζεηο» (ΦΔΚ 189 Α)
θαη

ηνπ

Ν.3208/2003 (άξζξν 7, παξάγξαθνο 2) «Πξνζηαζία ηωλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάηωλ,
θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξάγκαηωλ δηθαηωκάηωλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ
γέλεη εθηάζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 303 Α):
α. Δλέξγεηα: Σξνπνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ Νφκσλ ζχκθσλα
κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ θαη εηδηθφηεξα αληηθαηάζηαζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3208/2003
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη

Β. Μέηξα θαη δξάζεηο δηνηθεηηθνύ – νξγαλωηηθνύ ραξαθηήξα
1. Καηάξγεζε ηνπ θαζεζηώηνο αλαζηνιήο κηζζώζεωλ ζαιάζζηωλ εθηάζεωλ γηα δεκηνπξγία
λέωλ κνλάδωλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο
α.

Δλέξγεηα:

Καηάξγεζε

ησλ

εγθπθιίσλ

αξηζ.260727/94

θαη

258169/2000,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.143607/2003, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (λπλ Τπνπξγείν
Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο)

κε ηηο νπνίεο έρεη αλαζηαιεί ε κίζζσζε

ζαιάζζησλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ εθηξνθήο νξηζκέλσλ εηδψλ
ςαξηψλ
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη
2. Γεκηνπξγία κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνύ
Πιαηζίνπ
α. Δλέξγεηα: Γεκηνπξγία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Δηδηθνχ Πιαηζίνπ
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τ.Π.Δ.Κ.Α.
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: α) πιινγή, Σαμηλφκεζε θαη Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη
δεδνκέλσλ γηα ην Δηδηθφ Πιαίζην, β) επεμεξγαζία δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, γ) παξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, εληνπηζκφο απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ
θαη πξφηαζε γηα ηε ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, δ) θαηάξηηζε εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο
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θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ επηινγψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ
ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ (άξζξν 7, παξαγξ. 6 θαη άξζξν 14 ηνπ Ν.2742/1999, άξζξν 9 ΚΤΑ
107017/2006-ΦΔΚ 1225/Β/2006)
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Δ..Π.Α. 2007 – 2013
3. Σερληθή ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αιηείαο:
α. Δλέξγεηα: χζηαζε ζην Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
εηζεγεηηθνχ-ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ κε ηελ επσλπκία πκβνχιην Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (.ΤΓ.)
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ην έξγν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ – ζε αλαπηπμηαθά
θαη ηερληθά ζέκαηα ηνπ Σνκέα θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ.
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: Φήθηζε Γηάηαμεο Νφκνπ
δ. Υξεκαηνδόηεζε: δελ απαηηείηαη
4. πληνληζκόο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο (Δ.Π.ΑΛ.) 2007 – 2013 κε ην
Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (Δ.Π..Υ.Α.Α.) γηα ηηο
πδαηνθαιιηέξγεηεο
α. Δλέξγεηα: πληνληζκφο ηνπ Δ.Π.ΑΛ. 2007 – 2013 κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ
β. Αξκόδηνο θνξέαο: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
γ. Αλαγθαία κέηξα θαη δξάζεηο: α) πξφβιεςε δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, β) έληαμε θξηηεξίσλ επηινγήο έξγσλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο
ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, γ) εθπφλεζε κειεηψλ, εκπεηξνγλσκνζπλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Δ.Π..Υ.Α.Α.
δ. Υξεκαηνδόηεζε: Δ.Π.ΑΛ. 2007 – 2013
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Άξζξν 11
Παξαξηήκαηα θαη Γηαγξάκκαηα
1. Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ην Παξάξηεκα Ι.
2. Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο:
-

Υάξηεο

Ι:

Δζληθφ

πξφηππν

ρσξνηαμηθήο

νξγάλσζεο

ηεο

πδαηνθαιιηεξγεηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

Άξζξν 12
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Μνλάδεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ησλ νπνίσλ νη πξάμεηο αδεηνδφηεζεο πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ρσξνζεηεζεί λφκηκα γηα
ηηο πξάμεηο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ ηνπο.
2. Μνλάδεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ησλ νπνίσλ νη άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, κεηεγθαζίζηαληαη κεηά ηε ιήμε ησλ
αδεηψλ ηνπο ζε Πεπιοσέρ Ανάπτςξηρ Υδατοκαλλιεπγειών (ΠΑΥ), κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο
ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη άδεηεο θαηαξγνχληαη.
3. Οη κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε ΠΑΜ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 5, κεηά ηελ
παξέιεπζε ηξηεηίαο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δεκηνπξγία ΠΟΑΤ, νθείινπλ λα
θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ΠΟΑΤ.
4. Γηα κνλάδεο πνπ λφκηκα έρνπλ κέρξη ζήκεξα εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο πάλσ απφ ιηβάδηα
Πνζεηδψληαο (Posidonia oceanica) ή άιια πξνζηαηεπφκελα ελδηαηηήκαηα γηα ηα νπνία
πξνθχπηεη αλάγθε απφιπηεο πξνζηαζίαο:
α. δελ εγθξίλεηαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο,
β. δελ αλαλεψλεηαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο θαη ππνρξεψλνληαη
ζηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ νη θνξείο ηνπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπο.
5. Οη πθηζηάκελεο κηζζψζεηο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ίδξπζε
κνλάδσλ

ζαιάζζηαο

πδαηνθαιιηέξγεηαο,

ζε

πεξηνρέο

πνπ

ρσξνζεηνχληαη

Π.Ο.Α.Τ.

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
6. Μεηά ηε ιήμε ησλ κηζζψζεσλ, ε αλακίζζσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεκφζηαο αξρήο
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο Π.Ο.Α.Τ
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7. Γηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ή δεκηνπξγίαο Π.Ο.Α.Τ.
ζε εμέιημε, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο
πξνυθηζηάκελεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 13
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Κάζε δηάηαμε, πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ, παχεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηεο.

ΑΡΘΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ εγθξηλφκελσλ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν φξσλ,
πεξηνξηζκψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
νξίδεηαη ζε 15 έηε. Σπρφλ αλαζεψξεζε ή (κείδσλ) ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ λ. 2742/1999, ζπλεπάγεηαη ηελ
ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο λέαο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο.

ΑΡΘΡΟ ΣΡΗΣΟ
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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Αζήλα Μαξηίνπ 2011
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Ζ παξνύζα ΚΤΑ εθπνλήζεθε κε πξωηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Θαιαζζίωλ Τπνζέζεωλ, Νήζωλ θαη Αιηείαο

Ζ Τπνπξγόο ΠΔΚΑ
Σίλα Μπηξκπίιε

Ο Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο ΠΔΚΑ
Νίκος Σηφουνάκης

Ο Υπουργός ΘΥΝΑΛ
Ιωάννης Διαμαντίδης
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