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Θέμα: «Πξνηάζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα ην Δηδηθό
Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
Τδαηνθαιιηέξγεηεο »
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ρώξν
επζύλεο ηνπο πξώελ λνκνύο Γξάκαο Καβάιαο θαη εξξώλ είλαη ν
ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκα Πξσηνγελνύο
Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ( άξζξν 2 ηνπ Ν. 1474/1984). αλ
επηζηεκνληθόο θνξέαο έρεη σο κέιε ηνπο όινπο ηνπο επηζηήκνλεο ησλ αλσηέξσ
πεξηνρώλ ησλ θιάδσλ ηεο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη
Βιολογίαρ-Ισθςολογίαρ.
Κηλνύκελνη ζε απηά ηα πιαίζηα θαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνπο
ζθνπνύο ηνπ πνπ είλαη λα «Μειεηά κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή ησλ αξκόδησλ
αξρώλ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, αλιείαρ,
ησλ δαζηθώλ πόξσλ, ησλ νξπθηώλ θαη ςδαηικών πόπων, ηελ
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο,…..»(άξζξν 2 παξ. 2α ηνπ Ν.
1474/1984) θαη λα «Γλσκνδνηεί κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή ησλ αξκόδησλ
αξρώλ γηα θάζε λνκνζρέδην, πξνεδξηθό δηάηαγκα θαη γεληθό κέηξν πνπ έρεη
ζρέζε κε: αα) ηε γεσξγηθή, δαζηθή, θηελνηξνθηθή, αλιεςηική πολιηική ηος
κπάηοςρ, ββ) ηοςρ θςζικούρ πόποςρ θαη εηδηθόηεξα ηνπο εδαθηθνύο, δαζηθνύο,
αλιεςηικούρ, νξπθηνύο θαη ςδάηινοςρ πόποςρ ηηρ σώπαρ,… δδ) ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ, εε) ηηο εδαθηθέο θαη
ππεδαθηθέο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ
έξγσλ» (άξζξν 2 παξ. 2β ηνπ Ν. 1474/1984) ελώ αθόκα «Παπέσει ηην
ζςνδπομή ηος για ηην άπηια καηάπηιζη και εθαπμογή ηων αναπηςξιακών
ππογπαμμάηων και για μελέηερ ζε ζέκαηα γεσπνληθά, δαζνπνληθά,
δσνηερληθά, θηεληαηξηθά, ισθςοπονικά θαη γεσινγηθά. Δλώ αθόκα εληζρύεη θάζε
πξνζπάζεηα πνπ πξνέξρεηαη από ην θξάηνο, ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα….. θαη θάζε άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ
εθόζνλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ θαιύηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ
θπζηθώλ πόξσλ θαη κέζσλ.»» (άξζξν 2 παξ. 2γθαη 2δ ηνπ Ν. 1474/1984) . Δλώ
ηέινο «νη δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ……πνπ έρνπλ σο

αληηθείκελν ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθώλ,
θηελνηξνθηθώλ, δαζηθώλ θαη αλιεςηικών πποϊόνηων, καθώρ και ηοςρ
θςζικούρ πόποςρ, ρνξεγνύλ ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην, κεηά από αίηεζε
ηνπ, θάζε αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιεξνθνξία (άξζξν 2
παξ. 3 ηνπ Ν. 1474/1984).
Έηζη κε αθνξκή ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο γηα Δηδηθό Πιαίζην
Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζην
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη ζηελ επηηξνπή Πξσηνγελνύο Σνκέα ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζρεηηθή
γλσκνδόηεζε από ηελ πεξηθέξεηα, ην παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο παξαζέζεη
ηηο απόςεηο ηνπ γηα ην ζέκα απηό παξά ην γεγνλόο όηη δελ ηνπ έρεη δεηεζεί –
ζέινληαο λα πηζηεύνπκε εθ παξαδξνκήο- ελώ είλαη ν θαζ’ ύιελ αξκόδηνο
επηζηεκνληθόο θνξέαο λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ
ζέκαηνο, ζύκθσλα θαη κε ηελ θείκελε αλσηέξσ λνκνζεζία. Καηόπηλ ηνύηνπ ζαο
παξαζέηνπκε ηηο απόςεηο καο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηελ έθδνζε
αξηηόηεξεο γλσκνδόηεζεο από ηα όξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο καο.
Σν Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα
ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο ήηαλ θάηη πνπ δεηνύζαλ εδώ θαη πνιύ θαηξό όινη νη
εκπιεθόκελνη, κε πξώηνπο ηνπο ηρζπνιόγνπο ηνπ Τπ.Α.Α.&Σ. Με απηό ην
πιαίζην ζα κπνξνύζε λα κπεη κηα ηάμε ζην ράνο πνπ επηθξαηνύζε -θαη επηθξαηεί
κέρξη ζήκεξα- ζεζκνζεηώληαο αθελόο Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ
θαη αθ’ εηέξνπ, δεκηνπξγώληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο κε ηηο νπνίεο ζα
δηαζθαιηδόηαλ ε βησζηκόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε νκαιή αλαπηπμηαθή πνξεία
ηνπ θιάδνπ, ρσξίο λα βιάπηνληαη ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα κέζα ζηα νπνία
θαη γύξσ από ηα νπνία αλαπηύζζεηαη ε πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Από ηε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ
Δ.Π.Υ..Α.Α. γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο, ηελ ΚΤΑ πνπ εγθξίλεη ην Δηδηθό
Υσξνηαμηθό αιιά θαη ηα ζρόιηα ηεο δηαβνύιεπζεο πξνθύπηεη ζαθώο όηη:
Α) Γίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηνλ θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ έλαληη ηεο αιηείαο.
Ζ αηηηνιόγεζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο απηήο ζηεξείηαη ηεθκεξίσζεο θαη βέβαηα
αγλνείηαη επηκειώο ν αληαγσληζκόο πνπ πθίζηαηαη έληνλα κε ρώξνπο άζθεζεο
ηεο παξάθηηαο αιηείαο. Μάιηζηα δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ θνξέα δηαρείξηζεο λα
πξνηείλεη ηνπο όξνπο άζθεζεο ηεο αιηείαο πεξηκεηξηθά ηόζν ησλ κνλάδσλ όζν
θαη ησλ ΠΟΑΤ !
Σν Δηδηθό Υσξνηαμηθό Πιαίζην, πξνβάιιεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ηα ζέκαηα
ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε ζάιαζζα. Καη αλ απηό ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλν ιόγσ
ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ηεο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο, δελ αλαηξεί ηε
ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε αλάδεημεο ηνπ ξόινπ θαη ζέζπηζεο θαηεπζύλζεσλ γηα
ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα ζηα εζσηεξηθά λεξά, είηε αθνξνύλ είδε ηνπ γιπθνύ λεξνύ
είηε ζαιάζζηα είδε.
Β) Παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, γεγνλόο πνπ
γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη πεξηνρέο κε
ιηβάδηα Posidonia oceanica. Ζ ζεκεξηλή γλώζε ησλ ιηβαδηώλ Πνζεηδσλίαο

πεξηνξίδεηαη κόλν ζην 10-15 % ηνπ ζπλόινπ (όζεο είλαη ζην δίθηπν NATURA) θαη
έηζη δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα ην πόζεο θαη πνηεο κνλάδεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο
πάλσ από επαίζζεηα ελδηαηηήκαηα αθνύ βέβαηα δελ είλαη ραξηνγξαθεκέλα απηά
ηα ελδηαηηήκαηα.
Γ) Θα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θάζε
νηθνζπζηήκαηνο (θαη όρη ηεο θάζε κνλάδαο μερσξηζηά), θαη λα αμηνινγείηαη θαηά
πόζν ην ίδην ην νηθνζύζηεκα κπνξεί λα ζηεξίμεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα,
ιακβάλνληαο ππόςε ηε βησζηκόηεηα ησλ νξγαληζκώλ εθηξνθήο, ην βαζκό
ζπγθέληξσζεο ησλ κνλάδσλ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ ζπλόινπ
απηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γ) Αλαθνξηθά κε ηε ξύπαλζε από ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζηηο ΖΠΑ νη αξκόδηεο
ππεξεζίεο πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο έρνπλ θαζνξίζεη ζαλ βαζηθνύο δείθηεο
κέηξεζεο ηεο ξύπαλζεο από ηηο Τδαηνθαιιηεξγεηεο ηνπο παξαθάησ:
(1) ην BOD (Biochemical Oxygen Demand – βηνρεκηθή απαίηεζε νμπγόλνπ –
θαη αλαθέξεηαη ζην πνζό ηνπ νμπγόλνπ πνπ ρξεηάδνληαη ηα βαθηήξηα γηα
λα ρσλέςνπλ έλα δεδνκέλν αξηζκό νξγαληθήο ύιεο ζην λεξό),
(2) Σα Αησξνύκελα ηεξεά, δειαδή ηα θόπξαλα πνπ απνξξίπηνληαη, θαζώο
θαη ππνιιείκαηα ηξνθώλ πνπ δελ θαηαλαιώλνληαη
(3) Σηο ελώζεηο Φσζθόξνπ, Ακκσληαθνύ θαη Νηηξηθνύ Αδώηνπ (nutrients) θαη
(4) όηη άιια π.ρ. αληηβησηηθά θ.ιπ. απνξξίπηνληαη από ηελ ιεηηνπξγία ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηνλ απνδέθηε.
ηνλ νξηζκό ηεο «πδξαλάπαπζεο» πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ θαη νη
θαιιηέξγεηεο νζηξάθσλ, θαζόζνλ ηα όζηξαθα (σο δσηθνί νξγαληζκνί)
πξαγκαηνπνηνύλ θαη απέθθξηζε (π.ρ. απέθθξηζε ακκσλίνπ, αλ θαη ζεκαληηθά
ππνδεέζηεξε πνζνηηθά ζε ζρέζε κε ηα ςάξηα).
Όζν αθνξά ζηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο πξέπεη λα γίλεη
αλαθνξά θαη ζηηο πξνβιεπόκελεο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ
επηβάιινληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία (ζρεηηθά κε παξνπζία Salmonellas
pp., Escherichia coli, θ.ά.) (θνηλνηηθνί θαλνληζκνί 2073/05, 853/04).
Δ) Γίλεηαη ζπλερώο ζύγρπζε κεηαμύ ησλ όξσλ: Πεξηνρή Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηώλ
(Π.Α.Τ)
θαη
Πεξηνρή
Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (Π.Ο.Α.Τ.). Κξίλνπκε όηη είλαη πξνηηκόηεξνο ν ραξαθηεξηζκόο
θάπνησλ πεξηνρώλ σο Π.Α.Τ ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ λόκηκα όιεο νη
κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηήλ κε βάζε ηηο επηκέξνπο άδεηεο.
Ζ κνξθή ηεο Π.Ο.Α.Τ. είλαη θαιή γηα όζνπο απηνβνύισο επηιέμνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εληαρζνύλ ζε κία ηέηνηα. Ζ ρώξα καο δελ θεκίδεηαη γηα ηηο
ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ηεο (θιαζζηθά παξαδείγκαηα
είλαη ε απνηπρία ησλ αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ην
κέηξν ηεο επηδόηεζεο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οξγαλώζεσλ Παξαγσγώλ
από ην πξνεγνύκελν ΔΠΑΛ ήηαλ από ηα πην απνηπρεκέλα).
Έλα πξόβιεκα πνπ ζα πξνθύςεη όπσο θαίλεηαη από ηνλ ππάξρνληα
λόκν γηα ηηο Π.Ο.Α.Τ., είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θάζε Π.Ο.Α.Τ.
θαη ηδηαηηέξσο ηνπ δηθαηώκαηνο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε

Π.Ο.Α.Τ. Γειαδή, αλ ν θνξέαο απνθαζίδεη λα δερζεί ηελ εγθαηάζηαζε κίαο
κνλάδαο ή όρη.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ, νξηζκέλεο κνλάδεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα απαηηεζεί λα κεηεγθαηαζηαζνύλ ζε Π.Ο.Α.Τ. Δάλ ην
δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο εληόο Π.Ο.Α.Τ. ην έρεη ν θνξέαο δηαρείξηζεο θαη
επνκέλσο θαη ην δηθαίσκα άξλεζεο, ζα πξνθύςνπλ πνιύ ζεκαληηθά δεηήκαηα
πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ θαη ζηελ παύζε ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
Σν δηθαίσκα απηό, δειαδή ηεο έγθξηζεο ή κε εγθαηάζηαζεο κνλάδαο
εληόο Π.Ο.Α.Τ., πξέπεη λα ην δηαηεξεί ην δεκόζην γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
- ν θνξέαο δηαρείξηζεο δελ έρεη ηελ θπξηόηεηα ηνπ ρώξνπ, επνκέλσο δελ
δηθαηνύηαη λα έρεη απνθαζηζηηθό ραξαθηήξα,
- δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ζε θνξείο δηαρείξηζεο Π.Ο.Α.Τ., λα θαηέρνπλ εθηάζεηο
κέξνο ησλ νπνίσλ λα είλαη αλελεξγέο, επεηδή γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ
επηζπκνύλ ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ, ζπκθεξόλησλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο
εγθαηεζηεκέλεο,
- ν θνξέαο δηαρείξηζεο Π.Ο.Α.Τ., λα γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ην αίηεκα
εγθαηάζηαζεο κνλάδαο, θαηά πόζν είλαη ζπκβαηό κε ηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Π.Ο.Α.Τ. θαη λα εηζεγείηαη ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ.
η) Ζ αληηκεηώπηζε ησλ ιηκλνζαιαζζώλ σο «εθηαηηθά ηρζπνηξνθεία» είλαη
εληειώο παξσρεκέλε. Απηή ε αληηκεηώπηζε είρε κηα ινγηθή όηαλ δελ ππήξρε
ηρζπνθαιιηέξγεηα θαη ε αιίεπζε ςαξηώλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, κε δηαθνξεηηθό από
ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξόπν (κόληκεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο),
απνθαινύληαλ «εθηαηηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα». ήκεξα όκσο, πνπ γλσξίδνπκε όηη
ηα ςάξηα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ δελ έρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ «άγξησλ» ςαξηώλ,
ην λα ζπλερίδνπκε λα απνθαινύκε ηα ςάξηα πνπ αιηεύνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο,
σο «ςάξηα ηρζπνθαιιηέξγεηαο» απνηειεί «έγθιεκα» εηο βάξνο ησλ ςαξάδσλ ησλ
ιηκλνζαιαζζώλ. Απηό γηαηί, ρσξίο θαλέλα ιόγν θαη όθεινο, ππνβηβάδνπκε ην
πξντόλ πνπ αιηεύνπλ, ηόζν πνηνηηθά όζν θαη νηθνλνκηθά, κε απνηέιεζκα νη
ςαξάδεο απηνί λα έρνπλ πξόβιεκα πξνώζεζεο ησλ ςαξηώλ ηνπο. Ζ ζσζηή
αλαθνξά είλαη αλιεία ζηιρ λιμνοθάλαζζερ θαη όρη εθηξνθή ή θαιιηέξγεηα
(νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πόζν κάιινλ πνπ ζηελ ΚΤΑ σο εθηαηηθέο νξίδνληαη: «νη
εθκεηαιιεύζεηο εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο πδξόβηωλ εηδώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
από κηθξό βαζκό παξέκβαζεο … ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο; …»).
Πξέπεη ινηπόλ λα δηαρσξηζηνύλ νη ιηκλνζάιαζζεο, εηδηθά απηέο πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ γόλν από ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο, θαη όπνπ ηα
ςάξηα αιηεύνληαη θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε θαλελόο είδνπο εθηξνθή ή θαιιηέξγεηα,
θαζώο πξνέξρνληαη από άγξηνπο πιεζπζκνύο ζηε ζάιαζζα θαη βέβαηα δελ
ηαΐδνληαη.
Ζ πεξηγξαθή ηεο αιηείαο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο σο «εθηαηηθή
ηρζπνθαιιηέξγεηα» δεκηνπξγεί θαη άιια πξνβιήκαηα ζηνπο ςαξάδεο θαζώο
εληάζζεη ηνπο ςαξάδεο ζηνπο ηρζπνθαιιηεξγεηέο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη
ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο (πηζηνπνίεζε, πγηεηλή, θιπ).

Δπηζεκαίλεηαη ινηπόλ όηη ηα δεηήκαηα ρσξνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηα εζσηεξηθά λεξά, ηηο ιηκλνζάιαζζεο θιπ αληηκεησπίδνληαη
επηθαλεηαθά, ρσξίο πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζε βάζνο.
Ε) Αιιά αο έξζνπκε θαη ζηα πην δηθά καο. Παξαζέηνπκε ην απόζπαζκα ηνπ
Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ ρεδίνπ ΚΤΑ
Β

ΠΔΡΙΟΥΔ ΜΔ ΠΔΡΙΘΩΡΙΑ
ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Α.Τ

ΚΤΡΙΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Β.14
Β.15

ΣΡΤΜΩΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΚΔΡΑΜΩΣΖ

ΚΑΒΑΛΑ

ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Γ

ΠΔΡΙΟΥΔ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ
ΔΤΑΙΘΗΙΑ (Ω ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Α.Τ

ΚΤΡΙΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

.2

ΒΗΣΩΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ

Δ.

ΠΑΤ ΗΜΔΙΑΚΩΝ ΥΩΡΟΘΔΣΗΔΩΝ

Δ.6

ΝΖΟ ΘΑΟ

ΞΑΝΘΖ
ΡΟΓΟΠΖ
ΝΟΜΟ/OI
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Α.Τ
ΚΑΒΑΛΑ

ΟΣΡΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΚΤΡΙΑ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Όπωο βιέπνπκε ε Καβάια ρξεώλεηαη θαη ην Σηξπκνληθό Κόιπν, , αλ θαη ζε απηή
αλήθεη πνιύ κηθξό ηκήκα ηνπ θόιπνπ όπνπ δελ ππάξρνπλ νζηξαθνθαιιηέξγεηεο
Τδαηοκαλλιέπγειερ Πεπ. Δν. Καβάλαρ:
Οζηξαθνθαιιηέξγεηεο
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1. Κεξακσηή
7
2. Αγίαζκα
8
3. Βάζνβα
1
4. Νέα Ζξαθιείηζα 1
Πεζηξνθνηξνθείν 1
Ζκηεληαηηθέο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζε θαλάιηα 3
Νέα Κώκε
1
Νέα Καξβάιε
2
Θάζνο
1 πισηή κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο
1 κνλάδα ζε κόληκν έινο ζην νπνίν έγηλε δηάλνημε ζηνκίνπ επηθνηλσλίαο κε ηε
ζάιαζζα (παξάλνκα θαζώο δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλε ιηκλνζάιαζζα)
Ληκλνζάιαζζεο
7
1. Κεξακσηήο
2. Αγηάζκαηνο
3. Δξαηεηλνύ
4. Βάζνβαο

5. Υατδεπηνύ
6. Κόθαια Πεγώλ, θαη
7. Παιαηά θνίηε ηξπκόλα
Ζ ΚΤΑ γηα ην ρσξνηαμηθό ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ καο αθνξά άκεζα, θαζώο νη
ππάξρνπζεο κνλάδεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο πξέπεη λα νξγαλσζνύλ θαη λα
αλαπηπρζνύλ.
Από ηνλ Πίλαθα 1 όκσο απνπζηάδεη ηόζν ε Εώλε Οζηξαθνθαιιηέξγεηαο ηνπ
Αγηάζκαηνο όπσο θαη ε πεξηνρή ηνπ Καιιίθαξπνπ-ηδεξνλεξίνπ Γξάκαο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ εζσηεξηθώλ πδάησλ
(πεζηξνθνθαιιηέξγεηεο) ζηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. θαη ε νπνία δελ αλαθέξεηαη
ζηελ πξόηαζε ηνπ Πιαηζίνπ. Γηα απηό πξνηείλνπκε λα δεηεζεί ε ίδξπζε ΠΟΑΤ
γηα απηέο ηηο κνλάδεο ηε Εώλε Οζηξαθνθαιιηέξγεηαο ηνπ Αγηάζκαηνο (ή λα
επεθηαζεί ε Εώλε ηεο Κεξακσηήο) θαη λα δεκηνπξγεζεί Π.Α.Τ. γηα ηηο
πεζηξνθνθαιιηέξγεηεο ηνπ Καιιίθαξπνπ-ηδεξνλεξίνπ Γξάκαο, νη νπνίεο όκσο
πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία Γ (Πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία)
θαζώο ζηελ πεξηνρή δηαβηεί ε Άγξηα Μαθεδνληθή Πέζηξνθα (Salmo
macedonicus) πνπ ζπλαληά έληνλν ηξνθηθό αληαγσληζκό από ηα ςάξηα πνπ
δηαθεύγνπλ από ηηο πεζηξνθνθαιιηέξγεηεο θαζώο θαη θηλδύλνπο κόιπλζεο από
ηνύο ησλ εθηξεθόκελσλ εηδώλ.
Γεληθόηεξα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ππάξρνπλ θαη απηέο ζηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.
θαη λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά γηα ην ζέκα ησλ Ληκλνζαιαζζώλ ηεο Α.Μ.Θ. πνπ
απνηεινύλ μερσξηζηή πεξίπησζε ζε όιε ηελ Διιάδα (κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε
ιηκλνζαιαζζώλ, όπνπ επηπιένλ δηαηεξείηαη ε παξαδνζηαθή κνξθή δηαρείξηζεο
ρσξίο επεκβάζεηο) (βιέπε ζεκείν Ση παξαπάλω).
Κιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη άιινπο θίλδπλνπο πνπ
ππάξρνπλ θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ:
α) ε γελεηηθή ξύπαλζε θαη νη θίλδπλνη από ηνπο νκνκηθηεθνύο πιεζπζκνύο πνπ
πξνθύπηνπλ ζηελ θύζε από ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα,
β) ε έιιεηςε κέηξσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαλέσζεο θαη γελεηηθήο
πνηθηινκνξθίαο ησλ ζηνθ ησλ γελλεηόξσλ από ηελ ζθνπηά θαη ηεο επίδξαζεο
ζηνπο θπζηθνύο πιεζπζκνύο,
γ) ε κε αλαθνξά ζε θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ζέκαηα ηρζπνπαζνινγίαο
θαη παξαζίησλ ησλ εθηξεθόκελσλ εηδώλ,
Ο Πξόεδξνο
ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο
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Αποδέκηερ ππορ Αποζηολή
1) θ. Άξε Γηαλλαθίδε Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ.
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