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Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι την 4η Νοεµβρίου, ηµέρα ψήφου
εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης, υπογράφηκε από οκτώ (8) Υπουργούς η ΚΥΑ
που αφορά το Χωροταξικό σχεδιασµό των υδατοκαλλιεργειών.
Σύµφωνα µάλιστα µε τον πρώην Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης, χωρίς πόρισµα του
Συµβουλίου, να ληφθεί υπόψη.
Το γεγονός αυτό και µόνο δίνει τροφή στη σκέψη ότι υποκρύπτονται
σκοπιµότητες.
Η υδατοκαλλιέργεια ως κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής, εξελίχθηκε
µέσα στα πλαίσια του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε αντιστοιχία µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την
Ελληνική Οικονοµία. Ο κλάδος προσπάθησε και πέτυχε να καινοτοµήσει, να
προσφέρει χρήµατα µέσω εξαγωγών και να καταστήσει το ψάρι φτηνό και για την
ελληνική οικογένεια.
Η δραστηριότητα όµως αυτή από τα προβλήµατα που δηµιουργεί µε την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των µονάδων και τις
υπερβάσεις της εγκεκριµένης δυναµικότητας, αντιµετωπίζει τελευταία κυρίως το
ζήτηµα του ανταγωνισµού µε τις άλλες δραστηριότητες στην Παράκτια ζώνη
καθόσον δεν έχει ρυθµιστεί η χωροθέτηση της δραστηριότητας αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό οι αντιδράσεις δικαίως ή αδίκως των τοπικών κοινωνιών
πολλές φορές ζητούν τη διακοπή κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και είναι
απόρροια κυρίως του ανταγωνισµού µε τις άλλες χρήσεις στην παράκτια ζώνη,
όπως ο τουρισµός, η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η παράκτια αλιεία κλπ.
Υποχρέωση της Πολιτείας είναι να προβλέψει χώρους για την ανάπτυξή της,
να καθορίσει περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των µονάδων παραγωγής, να
διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους αυτών και να διασφαλίζει παραγωγή
τροφίµων υψηλής διατροφικής αξίας για τον Έλληνα και τον ξένο καταναλωτή,
αλλά και να µην δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους άλλους παραγωγικούς
τοµείς και µε τις τοπικές κοινωνίες.
Η ΚΥΑ και η έγκριση της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του «ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού & αειφόρου ανάπτυξης των
υδατοκαλλιεργειών» είναι το πρώτο βήµα για τη ρύθµιση της χωροθέτησης της
δραστηριότητας αυτής.
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Όµως σε πολλά σηµεία της η ΚΥΑ είναι δυσνόητη και αφήνει υπόνοιες για
σκοπιµότητες. Στην ουσία γίνεται αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης,
υπεραπλουστεύσεις (καθορίζει αυθαίρετα αποστάσεις µεταξύ ΠΑΥ, µε τη
βιοµηχανία κλπ.), ενώ δεν αντιµετωπίζει προκλήσεις – προβλήµατα όπως
µηχανισµούς ελέγχου της ποιότητας των υδάτων , αδειοδοτήσεις των µονάδων
υπο µετεγκατάσταση για υδρανάπαυση, ιχθυοπυκνότητας της βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας κλπ.
Μετά τα παραπάνω εκτιµούµε ότι η συγκεκριµένη ΚΥΑ θα πρέπει να
τροποποιηθεί ενσωµατώνοντας σηµαντικές τεχνικές και µη παρατηρήσεις που
αφορούν το προτεινόµενο µοντέλο και πρέπει να ληφθούν υπόψη ολιστικά τα
δεδοµένα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, του ανταγωνισµού
των χρήσεων της γης στην παράκτια ζώνη, της ανάγκης για παραγωγή τροφίµων
υψηλής ποιότητας και τη συνεισφορά του κλάδου στην οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
Το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, έχει στο χώρο δικαιοδοσίας του
αρκετές και σηµαντικές µονάδες ιχθυοπαραγωγής.
Έχει γνώση των προβληµάτων που δηµιουργούνται τόσο από αυτές όσο και
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε αυτές από τις τοπικές κοινωνίες.
∆ιαθέτει µέλη από σηµαντικούς επιστήµονες ιχθυολόγους γνώστες των
προβληµάτων και µε διάθεση να συµβάλλουν στην επίλυσή τους.
Είµαστε στη διάθεση τόσο του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης όσο και των συναρµόδιων Υπουργείων που υπέγραψαν
τη σχετική ΚΥΑ για να καταθέσουµε και τις δικές µας απόψεις πάνω στις σχετικές
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν.
Για τη ∆.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Αµαλιάδος 17 – 115 23 ΑΘΗΝΑ
2) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Νίκο Σηφουνάκη
Αµαλιάδος 17 – 115 23 ΑΘΗΝΑ
3) Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
Σταδίου 27 – 101 83 ΑΘΗΝΑ
4) Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
κ.Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Κάνιγγος 20 – 101 80 ΑΘΗΝΑ
5) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
κ. Κώστα Σκανδαλίδη
Αχαρνών 2 – 101 76 ΑΘΗΝΑ
6) Υπουργό Οικονοµικών.
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Κ. Σερβίας 10 – 105 62 ΑΘΗΝΑ
7) Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. Μαυρουδή Βορίδη
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – 101 91 Παπάγου
8) Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού
κ. Παύλο Γερουλάνο
Μπουµπουλίνας 20-22 – 101 91 ΑΘΗΝΑ
9) Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου
Ανάπτυξης
κ. Λουδοβίκο Βασενχόβεν
Αµαλιάδος 17 -115 23 ΑΘΗΝΑ

