
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  Πολυµελούς  
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 
απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β 
όροφος) , στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου του έτους  2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 49072/1721/20-7-2011 O.E. Πρόσκληση του  Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 
 
Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Ζούµπας Στέφανος, Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
      3. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
     4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1)Χρήστος Κύρκος, 2) Ιωάννης Κατέρης 3) Αντώνιος Γαλάνης 4) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6) 
Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου 7) Νικόλαος Κάτσιος 8) ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 9) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 10) Νικόλαος Κώτσιος 11) 
Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  12) Γεώργιος Παπατσίµπας 13) Μιχαήλ Πλιάκος 14) Νικόλαος Καττής 15) Ιωάννης Γιαννακάκης 
16) Γεώργιος Μπαλτογιάννης 17) Μαρία Τσουλάκη 18) Κωνσταντίνος Ντέτσικας 19) Σταύρος Παργανάς  20)Βασίλειος Παπαχρήστος 
21) Μιχαήλ Σπυρέλης 22)  Βασίλειος Κατσαµώρης 23) Ιωάννης Ευθυµίου 24)  Νικόλαος Ανατολιωτάκης 25) Θεοφάνης Μικρούλης 
26) Βασίλειος Γιολδάσης 27) Ευάγγελος Αργύρης  28) Παύλος Μίχας 29) Κωνσταντίνος Φώτης 30)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 31) Αθηνά 
Ιωάννου 32) Χρήστος Παπαβρανούσης 33) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 34) Μιχαήλ Κασσής 35) Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου  36) 
Γεώργιος Ζάκας  37) Κωνσταντίνος Κωτσαντής 38) Βασίλειος Ζιώβας 39) Ιωάννης Παπαδηµητρίου 40) Νικόλαος Ζήκος 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 
Α. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
Β. οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Βασίλειος Χριστοφορίδης 2) Κων/νος Μπόβολος 3) Κων/νος Παπανδρέου 4) Κων/νος 
Αρβανίτης 5) ∆ήµητρα Αναγνώστου, τακτικά µέλη του Π.Σ.αν και νόµιµα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά   και Ελένη Κασσή 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου , ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 
    Θέµα 6ο 
    ===== 
Απόψεις σχετικά µε το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών στην Ήπειρο (εξ αναβολής). 

 
    Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3) Την από 15-6-2011 επιστολή των Γεωργίου Ευαγγέλου και Ευάγγελου Κολιού (συνηµµένα µε α/α:102 στο 

φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ.)   

4) Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Η. επί του θέµατος (συνηµµένα µε α/α:103 στο φάκελο 

2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ.)  ως κατωτέρω:         
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« Θέµα: Εισήγηση Υπηρεσιών επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις 
Υδατοκαλλιέργειες.  
1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο Νοµό Θεσπρωτίας δραστηριοποιούνται 22 εταιρείες (Ο.Ε., Α.Ε., Α.Ε.Γ.Ε., Α.Β.Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) µε συνολικά 27 πλωτές 
µονάδες εκτροφής, έναν ιχθυογεννητικό σταθµό και µια µονάδα προπάχυνσης γόνου. Τρείς πλωτές µονάδες είναι εγκατεστηµένες 
στον Όρµο Ηγουµενίτσας, δύο στον Όρµο Βάλτου και οι υπόλοιπες στην Λωρίδα Σαγιάδας. Η συνολική εγκεκριµένη ετήσια 
δυναµικότητα ανέρχεται στους 6.188 τόνους, εντούτοις η πραγµατική ετήσια παραγωγή εκτιµάται στο υπερδιπλάσιο 
προσεγγίζοντας τους 12.000-15.000 τόνους µε διακυµάνσεις από έτος σε έτος. Στα εκτρεφόµενα είδη περιλαµβάνονται η τσιπούρα 
και το λαβράκι που αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής (έως και 90%) και ακολουθούν µυτάκι, φαγκρί, λυθρίνι, και 
κρανιός σε µικρές ποσότητες. Οι παραγόµενες ποσότητες εξάγονται σε ποσοστό 85-90% στην Ιταλία µέσω του λιµανιού της 
Ηγουµενίτσας. Ο Ι/Σ έχει ετήσια δυναµικότητα παραγωγής 10.000.000 ιχθυδίων, ενώ η µονάδα προπάχυνσης 20.000.000 ατόµων 
γόνου. 
1.2 Μυδοκαλλιέργεια 

Έχουν εγκατασταθεί συνολικά 8 µονάδες εκτροφής µυδιών στις εκβολές του ποταµού Καλαµά (µεταξύ παλαιάς και νέας 
κοίτης) µε εγκεκριµένη ετήσια δυναµικότητα που ανέρχεται στους 1.600 τόνους. Η δυναµικότητα αυτή δεν έχει επιτευχθεί µέχρι 
σήµερα και υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 70-80 τόνους. 
1.3 Συσκευαστήρια 

Τα συσκευαστήρια µε κωδικό λειτουργίας είναι 4 (Λωρίδα Σαγιάδας, Σαγιάδα, Ασπροκκλήσι, Νέα Σελεύκεια), ενώ σε τελικό 
κατασκευαστικό στάδιο βρίσκεται ακόµη ένα στη Νέα Σελεύκεια. Η συνολική ετήσια εγκεκριµένη δυναµικότητά τους ανέρχεται 
στους 2.970 τόνους, ενώ η πραγµατική προσεγγίζει τους 2.500 τόνους (2009). Επιπλέον στο Μαυρούδι Ηγουµενίτσας είναι 
εγκατεστηµένη µονάδα µεταποίησης κατεψυγµένων ιχθύων µε ετήσια παραγωγή που ανέρχεται στους 73 τόνους (2009) και 
εγκεκριµένη ετήσια δυναµικότητα 495 τόνους. 
 
2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Μέχρι το 2005 όλες οι µονάδες εκτροφής είχαν αδειοδοτηθεί και εγκατασταθεί µε κριτήρια σηµειακής χωροθέτησης. Με την 
εκπόνηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων των µελετών καθορισµού Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα (συµπεριλαµβανοµένης της Θεσπρωτίας και του Αµβρακικού) 
µπήκαν οι βάσεις για την εγκατάσταση των µονάδων εντός των προτεινόµενων (από τις µελέτες) ζωνών παραγωγής, καθώς και για 
την χωροταξική διευθέτηση και θεσµική θωράκιση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας έναντι άλλων ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη (π.χ. τουρισµός, βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εποίκηση κλπ). Παρ’ όλα αυτά 
στους περισσότερους νοµούς δεν έχει µέχρι σήµερα συσταθεί ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας της κάθε Π.Ο.Α.Υ. που θα 
µεριµνήσει για την θεσµοθέτηση των ζωνών εκτροφής µε την έκδοση Π.∆. από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες της αριθ. Η.Π. 17239/30-8-2002 απόφασης Υφυπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 1175Β/11-9-2002). Στο σηµείο αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ειδική χωροταξική αναφορά για την εκτροφή ιχθύων στη Λωρίδα Σαγιάδας καθώς και µυδιών στις εκβολές 
Καλαµά γίνεται και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. 
25301/25-6-2003), σε συνέχεια του Ν. 1650/86 ΄΄για το περιβάλλον΄΄ (θεσµοθέτηση ζωνών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών) 
καθώς και του αρθ. 10 του Ν. 2742/99 (ανάπτυξη Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων-Π.Ο.Α.Π.∆.), 
βάσει συνταγµατικής επιταγής. 

Στην παρούσα φάση, έληξε πρόσφατα η διαβούλευση του σχεδίου Κ.Υ.Α. για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού 
και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που αναµένεται σε σηµαντικό βαθµό να προσφέρει ικανοποιητικό θεσµικό κέλυφος για 
την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, ρυθµίζοντας ουσιαστικά ζητήµατα, χωροταξίας, λειτουργίας και 
περιβαλλοντικής συµβατότητας των υδατοκαλλιεργειών. Η βασική του αρχή περιλαµβάνει την επιλογή Περιοχών Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) µέσα στις οποίες προσδιορίζονται ζώνες (α) οργανωµένες µε φορέα Π.Ο.Α.Υ., (β) µε µορφή άτυπων 
συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.) και (γ) µεµονωµένες χωροθετήσεις. Με κριτήριο την υφιστάµενη κατάσταση συγκέντρωσης των 
µονάδων οι Π.Α.Υ. κατατάσσονται σε εθνικό επίπεδο σε: 

Α) Περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγµένες που χρίζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισµού των µονάδων-υποδοµών, 
προστασίας και αναβάθµισης περιβάλλοντος (Σαγιάδα-Καλαµάς & Αµβρακικός) 

Β) Περιοχές µε σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών 
Γ) ∆υσπρόσιτες περιοχές µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών 
∆) Περιοχές µε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό περιβάλλον στις οποίες απαιτείται προσαρµογή των όρων 

εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και του περιβάλλοντος  
Ε) Περιοχές σηµειακών χωροθετήσεων 

Στη κατηγορία (Α) που αφορά τόσο το Ιόνιο (Σαγιάδα-Καλαµάς) όσο και τον Αµβρακικό, θα πρέπει, αφού συσταθούν οι αντίστοιχοι 
φορείς λειτουργίας, να υποβληθούν αιτήµατα δηµιουργίας Π.Ο.Α.Υ. εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσµοθέτησης (µε έκδοση Π.∆.) εντός 5 ετών, αντίστοιχα.    
 
3. Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Σήµερα στον Αµβρακικό κόλπο στην περιοχή της Πρέβεζας έχουν αδειοδοτηθεί 12 µονάδες καλλιέργειας τσιπούρας 
λαβρακιού και άλλων θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων συνολικής δυναµικότητας 2.560 τόνων και 13 µονάδες καλλιέργειας 
οστράκων συνολικής δυναµικότητας 3.196 τόνων. Από τις παραπάνω µονάδες αυτή τη στιγµή έχουν κάνει έναρξη λειτουργίας οι 11 
µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 7 οστρακοκαλλιέργειας. Από τις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας οι επτά (7) βρίσκονται κατά µήκος του 
διαύλου της Πρέβεζας (από τον Άγιο Θωµά έως το φάρο της Λασκάρας) και οι υπόλοιπες πέντε (5) βρίσκονται στο εσωτερικό του 
Όρµου Σαλαώρας (από τη Λασκάρα µέχρι την Αγ. Τριάδα). Από τις οστρακοκαλλιέργειες οι έντεκα (11) βρίσκονται στην περιοχή 
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του Όρµου Σαλαώρας (από το Σόγωνο µέχρι το Μάζωµα) και οι υπόλοιπες δύο (2) στη θαλάσσια περιοχή της Κορωνησίας. Είναι σε 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων άλλες πέντε µονάδες οστρακοκαλλιέργειας συνολικής δυναµικότητας 1191 τόνων στην 
περιοχή από το Σόγωνο µέχρι το Μάζωµα. Επίσης µία από τις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας έχει άδεια για πρόσθετη παραγωγή 12,5 
τόνων πολυχαίτων ( για δολώµατα). Στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
µετεγκατάσταση στην περιοχή του Μαζώµατος µία µονάδα από το Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας. 

 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν εδώ και πολλά έτη κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας 
λόγω της απουσίας χωροταξικού σχεδιασµού καθώς και λόγω της έλλειψης ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία 
τους. Ο χωροταξικός σχεδιασµός λοιπόν θεωρείται απαραίτητος, ώστε οι επιχειρηµατίες του χώρου να σταµατήσουν να νιώθουν 
αβεβαιότητα για το χώρο που καταλαµβάνουν οι µονάδες τους και να συνεχίσουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Από την άλλη ο 
Αµβρακικός Κόλπος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο οικοσύστηµα και όπως πολύ καλά αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ για το ΕΠΣΧΑΑ για 
τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να προσεγγιστεί ως περιοχή µε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό και το πολιτισµικό περιβάλλον 
του.   

Γενικά τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι σήµερα για την Μεσογειακή  θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια δείχνουν ότι οι µονάδες 
παραγωγής µπορούν να είναι είτε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην ακτή και λειτουργούν αρµονικά µαζί 
µε άλλες δραστηριότητες (τουρισµός-αγροτουρισµός- αλιεία), είτε µπορούν να είναι µεγάλες µονάδες ανοιχτής θάλασσας όπου 
επιτυγχάνουν µεγάλες παραγωγές χωρίς να έρχονται σε διενέξεις µε τις άλλες παράκτιες δραστηριότητες. 

Έτσι σύµφωνα µε τα παραπάνω φαίνεται ότι ειδικά για τον Αµβρακικό θα ήταν προτιµότερη η επιλογή της πρώτης µορφής 
(µικρές επιχειρήσεις που παράγουν σε µικρότερη ποσότητα ένα αναγνωρίσιµο, πιθανότατα βιολογικό προϊόν (ψάρια ή όστρακα), σε 
συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισµός και η αθλητική αλιεία. Η συγκεκριµένη µορφή ανάπτυξης φαίνεται 
επίσης πιο συµβατή και µε άλλες ιδιαιτερότητες του συστήµατος όπως αυτή της έντονης θερµικής στρωµάτωσης, η οποία µαζί µε 
τον ευτροφισµό και την µειωµένη εναλλαγή των υδάτων οδηγεί στη δηµιουργία ανοξικών φαινοµένων. 

Αντί αυτού του είδους προσέγγισης, το συζητούµενο σχέδιο αναφέρει στον Αµβρακικό και συγκεκριµένα στην περιοχή της 
Πρέβεζας απλά τη δηµιουργία µιας ΠΟΑΥ µε αυξηµένη µάλιστα συνολική δυναµικότητα (και για τα ψάρια και για τα όστρακα). 
Πρέπει επίσης ν’ αναφερθεί πως σύµφωνα µε την κοινή εγκύκλιο 121570/1866/12-06-2009 είναι δυνατή η αύξηση της 
δυναµικότητας όλων των υπαρχόντων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της επικράτειας ανάλογα µε τα βάθος, την απόσταση από τις 
ακτές και την ένταση των ρευµάτων. Λαµβάνοντας όµως υπόψη µας τα προαναφερθέντα στοιχεία πιστεύουµε πως ειδικά για τον 
Αµβρακικό Κόλπο δεν είναι εφικτή η απλή εφαρµογή της εγκυκλίου για την αύξηση των δυναµικοτήτων. Ήδη η ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρ/κού Σχεδιασµού Ηπείρου αναφέρει σε έγγραφά της πως η ενδεχόµενες αυξήσεις δυναµικότητας των 
µονάδων της ευρύτερης περιοχής πρέπει να γίνουν µε όρια (µέχρι 500tn στα 20 στρέµµατα). Η θεσµοθέτηση τέτοιων ορίων 
ειδικών (προφανώς αυστηρότερων) για των Αµβρακικό Κόλπο µας βρίσκει σύµφωνους.  

Συνοψίζοντας καταλήγουµε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 
1. Προτείνεται για τον Αµβρακικό η επιλογή µονάδων µικρού µεγέθους που παράγουν σε µικρότερη ποσότητα ένα 

αναγνωρίσιµο, ενδεχόµενα βιολογικό προϊόν (ψάρια ή όστρακα), σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες όπως ο 
αγροτουρισµός και η αθλητική αλιεία. Η συνολική τους δυναµικότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ήδη εγκεκριµένη.  

2. Οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας που ενδιαφέρονται για διατήρηση των µεγάλων όγκων παραγωγής να 
µετεγκατασταθούν σταδιακά σε θαλάσσια πάρκα ανοιχτής θάλασσας (Εκτός του Αµβρακικού Κόλπου και σε ικανή 
απόσταση από τις ακτές του Ιονίου).  

3. Αποφυγή δηµιουργίας ή µετεγκατάστασης άλλων µονάδων στο δίαυλο της Πρέβεζας.    
4. Η δηµιουργία της ΠΟΑΥ και του αντίστοιχου Φορέα ∆ιαχείρισης πιστεύουµε ότι είναι το κλειδί για την επίτευξη των 

στόχων τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των επιχειρηµατιών. Φαίνεται ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία δύο πάρκων 
(ένα εντός του Αµβρακικού και ένα εκτός). Σε συνεργασία µε το φορέα διαχείρισης της ΠΟΑΥ θα πρέπει να 
προωθηθούν οι απαραίτητες µετεγκαταστάσεις καθώς και να προσεγγιστούν όλα τα επιµέρους θέµατα 
(παρακολούθηση φ/χ παραµέτρων, αποκοµιδή απορριµµάτων, πλυντήρια – βαφεία διχτυών σε κατάλληλα 
διαµορφωµένους χώρους, λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης κλπ.) Για αυτούς τους λόγους και θεωρούµε 
σηµαντική την διασφάλιση της εκπροσώπησης της αυτοδιοίκησης ή άλλων σχετικών φορέων του δηµοσίου στους 
φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ, είτε µε εποπτικό, είτε µε αναβαθµισµένο ρόλο.  

 
Τέλος θέλουµε ν’ αναφέρουµε πως η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας µέσω του ΕΠΑΛ 2007-2013 

φαίνεται επίσης να είναι εργαλείο µε το οποίο, εφόσον υπάρξουν σωστές κατευθύνσεις, θα επιτευχθούν οι αναµενόµενοι στόχοι. 
Έτσι, µε δεδοµένο το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο και το χωροταξικό σχεδιασµό, οι πόροι του προγράµµατος µπορούν να οδηγηθούν 
προς τους απαραίτητους εκσυγχρονισµούς των επιχειρήσεων, τις µετεγκαταστάσεις καθώς και προς άλλες δράσεις όπως η 
καθιέρωση και η εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου της ποιότητας, η  προώθηση και η διαφήµιση των προϊόντων, η ανάπτυξη της 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και γενικώς η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτοµιών που θα διατηρήσουν τον κλάδο 
υγιή και ανταγωνιστικό.  
4. ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
          Ως αφορά τις Ιχθυοκαλλιέργειες στα εσωτερικά νερά η Ήπειρος εκπροσωπεί το 80% της παραγωγής σε εθνικό επίπεδο και 
τα είδη ψαριών  που καλλιεργούνται είναι: 
Πέστροφα, χέλια , οξύρρυγχος, κυπρίνος και πολύ µικρές ποσότητες τιλάπιας και γατόψαρου 
Η δραστηριότητα της πεστροφοκαλλιέργειας στην περιοχή µετρά περισσότερο από 50 χρόνια, µε τεχνογνωσία στην παραγωγή, 
πάχυνση, εµπορία, µεταποίηση και µελέτες για την κατοχύρωση της Ονοµασίας Προέλευσης του Προϊόντος, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της Πέστροφας Ηπείρου. Παράγεται το 75% της   εθνικής παραγωγής. 
     Στην  Ήπειρο δραστηριοποιούνται 60 µονάδες  ιχθυοκαλλιέργειας στα εσωτερικά ή γλυκά νερά. 
  οι 52 είναι µε καλλιέργεια πέστροφας, εκ των οποίων οι 43 βρίσκονται στο Ν. Ιωαννίνων.  
     8  είναι  µικτές, παραγωγή χελιού, οξύρρυγχου, κυπρίνου, πέστροφας και τιλάπιας.   
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Η ετήσια παραγωγή στα ανωτέρω είδη είναι: 
    Πέστροφα     :     3.000 τόνοι 
    Χέλι             :       900 τόνοι 
    Οξύρρυγχος  :       700 τόνοι 
    Κυπρίνος      :        200 τόνοι 
    Τιλάπια        :            5  τόνοι 

Υποστηρικτικό  έργο στην ανάπτυξη και  τεχνογνωσία των  ιχθυοκαλλιεργειών  προσέφεραν  οι δύο Κρατικοί  
Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί  του Λούρου στην Πεστροφοκαλλιέργεια, του Ψαθοτοπίου  Άρτας στα Κυπρινοειδή και η ∆.Ε.Λ.Ι. της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Λίµνης Ιωαννίνων στα κυπρινοειδή και τον οξύρρυγχο.   

Τα περισσότερα προβλήµατα εντοπίζονται στις πεστροφοκαλλιέργειες διότι η εγκατάσταση και λειτουργία ενός µεγάλου 
αριθµού µονάδων έγινε πριν το 1971 που το νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης ήταν ελλιπές µε αποτέλεσµα την συσσώρευση 
µόνιµων και πάγιων  προβληµάτων.  
 -  Μονάδες κατά µήκος του ποταµού Λούρου βρίσκονται σε δηµόσια έκταση εντός της κοίτης του ποταµού. 
- Μονάδες µε προβλήµατα ελλιπών αδειοδοτήσεων λόγω του ανωτέρω προβλήµατος. 
-  Τα συχνά πληµµυρικά φαινόµενα  που πλήττουν τις µονάδες πεστροφοκαλλιέργειας ειδικά τα τελευταία χρόνια.  

Στο θέµα των µονάδων που βρίσκονται σε δηµόσια έκταση εντός της κοίτης του ποταµού Λούρου, και προκειµένου να 
αδειοδοτηθούν προτείνεται να δοθεί λύση από την Πολιτεία για την χρήση της έκτασης από του παραγωγούς, διότι η λύση της 
µετεγκατάστασης των µονάδων είναι δύσκολη, λόγω της φύσης της δραστηριότητας και του οικογενειακού µεγέθους των 
µονάδων.   
     Για τα επαναλαµβανόµενα πληµµυρικά  φαινόµενα προτείνοται η αντιµετώπιση µε αντιπληµµυρικά έργα όπου τεχνικά είναι 
δυνατόν χωρίς να επηρεάσει τον ρου του ποταµού Λούρου και χωρίς να  δηµιουργήσει προβλήµατα σε άλλες δραστηριότητες. 
     Η  παρούσα µελέτη δεν είναι ενηµερωµένη για  τα υδάτινα οικοσυστήµατα εσωτερικών υδάτων στην Ήπειρο ούτε για  τις  
µονάδες πεστροφοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και όπως αναφέρεται οι διαπιστώσεις και οι κατευθύνσεις 
για το κλάδο της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων θα συµπληρωθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, µετά την ολοκλήρωση των 
διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής. 
 
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 
� Θα πρέπει να χωροθετηθούν από τον φορέα κατά τη φάση θεσµοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. οι συνοδές χερσαίες εκτάσεις για την 

εξυπηρέτηση της κάθε µονάδας και εναλλακτικά να προσδιορισθούν οι χερσαίες εκτάσεις που θα ανήκουν στον φορέα 
λειτουργίας και µπορούν να εξυπηρετούν συνολικά τις µονάδες της ζώνης (Άρθρο 4, σηµείο 2α, σελ 19)  

� Θεωρούµε απαραίτητες τις αποστάσεις για λειτουργικούς λόγους, ποιότητας νερών και των προιόντων. Για τη χωροθέτηση των 
µονάδων γλυκέων υδάτων, στο τέλος της πρώτης παραγράφου να συµπληρωθεί  ως εξής: Για χωροθέτηση Νέων Μονάδων, οι 
νέες µονάδες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 µέτρα από µονάδες που ήδη λειτουργούν στις  περιπτώσεις που η 
παροχή νερού γίνεται από τον ίδιο υδάτινο πάροχο . ( Άρθρο 5, σελ.21) 

� Αναφορικά µε τον φορέα της Π.Ο.Α.Υ. δεν θα πρέπει να έχει δυνατότητα µίσθωσης µεµονωµένων µονάδων (Άρθρο 6, σηµείο 
Β, σελ 31) 

� Η συµµετοχή µε εποπτικό ρόλο των κρατικών φορέων κρίνεται ως ανεπαρκής, καθώς θα ήταν σηµαντική η εκπροσώπηση του 
∆ηµοσίου στο ∆.Σ. µε αιρετό η/και υπηρεσιακό εκπρόσωπο µε δικαίωµα ψήφου (Άρθρο 6, σηµείο Β, σελ 32) 

� Προτείνεται η συναίνεση των παραγωγών που έχουν µισθώσει το 80% της ενεργής θαλάσσια έκτασης να µειωθεί στο 60% 
(Άρθρο 6, σηµείο Β, σελ 33) 

� Προτείνεται ο καθορισµός µέγιστης δυναµικότητας ανά Π.Ο.Α.Υ. και όχι ανά µονάδα αφού επικαιροποιηθούν οι µελέτες 
καθορισµού της Π.Ο.Α.Υ. µε τη δεσµευτική σύµφωνη γνώµη αρµόδιας διοικητικής αρχής. 

� Προτείνεται η υποβολή του αιτήµατος χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. από τον φορέα προς το ΥΠΕΚΑ να 
συνοδεύεται από µια (1) συνολική ενιαία µελέτη και όχι από τρεις ξεχωριστές (3) (τεχνο-οικονοµική, σκοπιµότητας-
βιωσιµότητας και Μ.Π.Ε.) ώστε να µειωθεί το µελετητικό κόστος καθώς και ο χρόνος εκπόνησης (Άρθρο 6, σηµείο Β, σελ 33). 
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης της εν λόγω µελέτης από σχετικό µέτρο του Ε.Π. 
΄΄ΑΛΙΕΙΑ΄΄ 2007-2013 ή από άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο.  

� Η υδρανάπαυση παρ’ ότι εξαιρετικά χρήσιµο υδατοπεριβαλλοντικό-διαχειριστικό µέτρο, είναι πρακτικά αδύνατη από τη στιγµή 
που η ωφέλιµη επιφάνεια της κάθε µονάδας προσδιορίζεται στο 50% της συνολικής έκτασης από την αριθ. 121570/1866/12-6-
2009 Κ.Υ. Εγκύκλιο ΄΄περί ρύθµισης θεµάτων υδατοκαλλιεργειών΄΄. Κατά συνέπεια προτείνεται η πρόβλεψη για διάθεση 
θαλάσσιας έκτασης ανά τρείς (3) µονάδες που εκ περιτροπής θα µετακινούνται εντός αυτής ανά τριετία, εφ’ όσον αυτό 
κρίνεται σκόπιµο από το πρόγραµµα του φορέα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδάτων της Π.Ο.Α.Υ. (Άρθρο 6, 
σηµείο Β, σελ 35). Εναλλακτικά-επικουρικά θα µπορούσε να προβλεφθεί δυνατότητα στρεµµατικής αύξησης του συνόλου της 
µισθωµένης έκτασης (µέχρι 40 στρ) µε ταυτόχρονη µείωση στο 30% της ωφέλιµης έκτασης µε υποχρέωση µετακίνησης των 
κλωβών εντός της συνολικής επιφάνειας. 

� Η εφαρµογή της «Τεχνολογία των Πράσινων Φίλτρων» που αποτελούν προθάλαµους εισαγωγής των ρεόντων εισερχοµένων 
υδάτων, δεν µας βρίσκει σύµφωνους για όλες τις περιπτώσεις διότι στην πεστροφοκαλλιέργεια το νερό δεν καθαρίζεται πριν 
από την είσοδο του στην µονάδα. Σε ακραίες περιπτώσεις που θα χρειαστεί καθαρισµός τα «πράσινα φίλτρα» δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν λόγω της µεγάλης ροής του νερού. Φίλτρα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ.( 
Άρθρο 6, σελ.37) 

� Οι αποστάσεις βιολογικής - συµβατικής ιχθυοκαλλιέργειας καθορίζονται στα 1000 µέτρα ενώ από την αριθ. 95767/6-8-2010 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1343Β/31-8-2010) καθορίζονται στα 500 µέτρα. Προτείνεται η  εναρµόνιση της παρούσας Κ.Υ.Α. µε 
την Υ.Α. η οποία και απορρέει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 710/2009. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πρακτικά αδύνατη η 
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µετατροπή από συµβατική σε βιολογική εκτροφή λόγω των υφιστάµενων αποστάσεων των ήδη εγκατεστηµένων µονάδων στα 
500 µέτρα (Άρθρο 7, σελ 39). 

� Η συνεκτροφή ψαριών-µυδιών θα µπορούσε να συµπεριληφθεί ως εναλλακτική µέθοδος αµοιβαίας ωφέλειας της 
ιχθυοκαλλιέργειας και της µυδοκαλλιέργειας (Άρθρο 6, σηµείο Β, σελ 35) µε την προϋπόθεση µείωσης της προβλεπόµενης 
απόστασης των 200 µέτρων µεταξύ των δυο δραστηριοτήτων, ειδικότερα στις περιπτώσεις πιστοποιηµένων µονάδων 
βιολογικής  ιχθυοκαλλιέργειας (Άρθρο 7, σελ 40). 

� Η απαγόρευση ίδρυσης µονάδων σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό το φώς και των νέων 
τεχνολογιών ανακύκλωσης του νερού που εφαρµόζονται σε µονάδες εκτροφής και φυσικά καθώς η υδατοκαλλιέργεια ανήκει 
στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα πρέπει να ληφθεί και για τα συσκευαστήρια ιχθύων 
υδατοκαλλιέργειας (Άρθρο 7, σελ 42). 

� Προτείνεται η πρόβλεψη κατάλληλων εκτεθειµένων (offshore) θαλάσσιων περιοχών για την µετακίνηση των µονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας που παρουσιάζουν υδατο-παραγωγικά προβλήµατα κυρίως από κλειστούς κόλπους µε µειωµένη ανανέωση 
των νερών. Παράλληλα προτείνεται η οριστική αποµάκρυνση-µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων που λειτουργούν εντός 
του Όρµου Ηγουµενίτσας εντός της προς θεσµοθέτηση ζώνης Π.Ο.Α.Υ. 

� Είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η παράταση της αναστολής µισθώσεων όπως επιβλήθηκε µε τις αριθ. 260727/1994 & 258169/2000 
υπουργικές εγκύκλιοι όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 143607/2003 όµοιά της µέχρι και την έκδοση Π.∆. θεσµοθέτησης των 
Π.Ο.Α.Υ., καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόµενο να δοθούν νέες άδειες εκτροφής πριν διευθετηθούν 
χωροταξικά οι υπάρχουσες µονάδες (σελ 50). 

� Θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις αναφορικά µε την λειτουργία του φορέα και των µονάδων υδατοκαλλιέργειας µε πλήρη 
αναµόρφωση των σχετικών διατάξεων. Σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1, άρθρο 4 του Ν. 3010/02 πρόστιµο ως διοικητική κύρωση επιβάλλεται µετά από εισήγηση των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας, του ΥΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΠΕΚΑ) και των Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος: από τον Νοµάρχη (νυν αιρετό 
Περιφερειάρχη;), τον Γ.Γ. της Περιφέρειας και την Υπουργό για ποσά έως 60.000 ευρώ, από 60.000-150.000 ευρώ και 
>150.000 ευρώ, αντίστοιχα. Θα πρέπει να αναµορφωθεί το πλαίσιο προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης και της 
ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας επιβολής της νοµιµότητας. 

� Ο συνηµµένος Πίνακας 2 της Κ.Υ.Α. περιλαµβάνει τις ακόλουθες ζώνες βάσει της µελέτης καθορισµού Π.Ο.Α.Υ. Θεσπρωτίας: 
 
 

 
 
4) Την  εισήγηση  του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Ψαθά, ειδικού εισηγητή επί του συζητούµενου θέµατος, 

όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (συνηµµένα µε α/α: 104 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα 

θέµατα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση 

6)  Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη 

7) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και εν γένει τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                (απόφαση: 13/54/27-7-2011) 
 
Εγκρίνει την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και ειδικού επί του θέµατος εισηγητή, όπως 
διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις -  προτάσεις,  που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ως 
περιεχόµενο της απόφασης – πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου για το Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες στην Ήπειρο, ήτοι:  
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 ΄΄Τα τελευταία 20 χρόνια η Περιφέρεια της Ηπείρου ακολουθώντας τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον 
κλάδο της υδατοκαλλιέργειας έχει εµφανίσει µια σηµαντική και εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τοµέα αυτό. Η 
ανάπτυξη δεν περιορίζεται µόνο σε Εθνικό επίπεδο αλλά είναι πρωτόγνωρη σε παγκόσµιο επίπεδο. Σηµαντικό ρόλο 
έπαιξαν το µεγάλο µήκος των ακτών αλλά και τα καθαρά νερά που υπάρχουν. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η 
Περιφέρειά µας είναι µια από της µεγαλύτερες παραγωγούς τσιπούρας και λαυρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Οι υδατοκαλλιέργειες έχουν αποτελέσει αλλά  και πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν για την Περιφέρειά 
µας µια από τις προτεραιότητες για την ανάπτυξή της. Για το πρώτο εξαγώγιµο προϊόν της περιοχής αλλά και τον 
πλέον δυναµικό κλάδο της Ηπείρου πρέπει να εργαστούµε και να πάρουµε αποφάσεις για να στηρίξουµε τους 
τοπικούς επιχειρηµατίες.  

Η  δραστηριότητα των υδατοκαλλιεργειών αναπτύσσεται στην παράκτια ζώνη,  µια ζώνη σηµαντική για την 
οικονοµία της Περιφέρειάς µας και στην οποία δραστηριοποιούνται και πολλές ακόµη επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα 
να εµφανίζεται  ένας υψηλός ανταγωνισµός. Γενικά τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι σήµερα για την Μεσογειακή  
θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια δείχνουν ότι οι µονάδες παραγωγής µπορούν να είναι είτε µικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην ακτή και λειτουργούν αρµονικά µαζί µε άλλες δραστηριότητες (τουρισµός-
αγροτουρισµός- αλιεία), είτε µπορούν να είναι µεγάλες µονάδες ανοιχτής θάλασσας όπου επιτυγχάνουν µεγάλες 
παραγωγές χωρίς να έρχονται σε διενέξεις µε τις άλλες παράκτιες δραστηριότητες. 

Μέχρι το 2005 όλες οι µονάδες εκτροφής είχαν αδειοδοτηθεί και εγκατασταθεί µε κριτήρια σηµειακής 
χωροθέτησης. Με την εκπόνηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων των µελετών καθορισµού 
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα 
(συµπεριλαµβανοµένης της Θεσπρωτίας και του Αµβρακικού) µπήκαν οι βάσεις για την εγκατάσταση των µονάδων 
εντός των προτεινόµενων (από τις µελέτες) ζωνών παραγωγής, καθώς και για την χωροταξική διευθέτηση και 
θεσµική θωράκιση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας έναντι άλλων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη (π.χ. τουρισµός, βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εποίκηση κλπ). Παρ’ όλα αυτά στους 
περισσότερους νοµούς δεν έχει µέχρι σήµερα συσταθεί ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας της κάθε Π.Ο.Α.Υ. που 
θα µεριµνήσει για την θεσµοθέτηση των ζωνών εκτροφής µε την έκδοση Π.∆. από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες της αριθ. Η.Π. 17239/30-8-2002 απόφασης Υφυπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 1175Β/11-
9-2002). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ειδική χωροταξική αναφορά για την εκτροφή ιχθύων στη 
Λωρίδα Σαγιάδας καθώς και µυδιών στις εκβολές Καλαµά γίνεται και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. 25301/25-6-2003), σε συνέχεια του Ν. 1650/86 
΄΄για το περιβάλλον΄΄ (θεσµοθέτηση ζωνών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών) καθώς και του αρθ. 10 του Ν. 2742/99 
(ανάπτυξη Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων-Π.Ο.Α.Π.∆.), βάσει συνταγµατικής 
επιταγής. 

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαβούλευση του σχεδίου Κ.Υ.Α. για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που αναµένεται σε σηµαντικό βαθµό να προσφέρει 
ικανοποιητικό θεσµικό κέλυφος για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, ρυθµίζοντας 
ουσιαστικά ζητήµατα, χωροταξίας, λειτουργίας και περιβαλλοντικής συµβατότητας των υδατοκαλλιεργειών. Η 
βασική του αρχή περιλαµβάνει την επιλογή Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) µέσα στις οποίες 
προσδιορίζονται ζώνες (α) οργανωµένες µε φορέα Π.Ο.Α.Υ., (β) µε µορφή άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.) και 
(γ) µεµονωµένες χωροθετήσεις. Με κριτήριο την υφιστάµενη κατάσταση συγκέντρωσης των µονάδων οι Π.Α.Υ. 
κατατάσσονται σε εθνικό επίπεδο σε: 

Α) Περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγµένες που χρίζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισµού των µονάδων-
υποδοµών, προστασίας και αναβάθµισης περιβάλλοντος (Σαγιάδα-Καλαµάς) 

Β) Περιοχές µε σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών 
Γ) ∆υσπρόσιτες περιοχές µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών 
∆) Περιοχές µε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό περιβάλλον στις οποίες απαιτείται προσαρµογή των 

όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και 
του περιβάλλοντος ( Αµβρακικός) 

Ε) Περιοχές σηµειακών χωροθετήσεων 
Στην κατηγορία (Α) που αφορά τόσο το Ιόνιο (Σαγιάδα-Καλαµάς) όσο και τον Αµβρακικό, θα πρέπει, αφού 

συσταθούν οι αντίστοιχοι φορείς λειτουργίας, να υποβληθούν αιτήµατα δηµιουργίας Π.Ο.Α.Υ. εντός 3 ετών από την 
ηµεροµηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και να ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσµοθέτησης (µε έκδοση Π.∆.) εντός 5 
ετών, αντίστοιχα.    

Όπως κάθε Περιφέρεια έτσι και η δικιά µας έχει τις ιδιαιτερότητές της και πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 
σύσταση του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.. Υδατοκαλλιέργειες δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη του Ιονίου, στον Αµβρακικό 
κόλπο, σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα (λιµνοθάλασσες) αλλά και σε γλυκά νερά αφού υπάρχει πλούσιο 
υδάτινο δυναµικό ( πηγές, παραπόταµοι) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.  

Ο υδροβιότοπος του Αµβρακικού κόλπου ο οποίος καταλαµβάνει έκταση 400 τ. χλµ. είναι ένας από τους 
µεγαλύτερους υγροτόπους της χώρας, ενταγµένος στο δίκτυο Natura αλλά και προστατευόµενος από τη συνθήκη 
Ramsar. Ιδιαίτερα σηµαντικός για την αναπαραγωγή του αργυροπελεκάνου αλλά και για  τις υδατοκαλλιέργειες 
αναφέρεται στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α  ως περιοχή µε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  

Η µελέτη στην οποία στηρίχθηκε η επιλογή των προτεινόµενων ΠΟΑΥ στον Αµβρακικό, η οποία εκπονήθηκε 
το 2007 από τη Ν.Α, Πρέβεζας µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ Αλιεία 2000 – 2006 (µελετητική εταιρία Eco-
Consultants S.A.) και η προτεινόµενη (ενδεικτική) δυναµικότητά τους στηρίζεται σε παλιότερες µετρήσεις και 
µάλιστα επιφανειακές και όχι σε όλη την υδάτινη στήλη του κόλπου και  καταλήγει ότι ισχύουν οι ως άνω 
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προϋποθέσεις για τη δηµιουργία Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στις προτεινόµενες 
θέσεις. 

Όµως σε χρόνο µεταγενέστερο της εν λόγω µελέτης, έχουν δει το φως της δηµοσιότητας άλλες µελέτες που 
χρηµατοδοτήθηκαν είτε από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Πανεπιστήµιο Πατρών κ.α.) είτε από το 
Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του ΕΟΧ (ΝΑ Άρτας – ΕΤΑΝΑΜ) µε βάση τις οποίες εµφανίζεται σηµαντικό πρόβληµα 
στην ποιότητα των υδάτων στο σύνολο σχεδόν της έκτασης του Αµβρακικού όπως και στις προτεινόµενες θέσεις. 
Πιο συγκεκριµένα παρατηρείται οριακή έως και µηδενική παρουσία διαλυµένου οξυγόνου σε βάθη µεγαλύτερα των 
15 – 20 µέτρων. Με βάση τα νεώτερα στοιχεία θα πρέπει να αναθεωρηθεί η κατάταξη του Αµβρακικού στις περιοχές 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) οι οποίες σύµφωνα µε την ΚΥΑ πρέπει σε συγκεκριµένο χρόνο να 
µετατραπούν σε ΠΟΑΥ. Απαιτείται εποµένως µε βάση τα στοιχεία αυτά να αναθεωρηθεί η προτεινόµενη 
δυναµικότητα της ΠΑΥ Αµβρακικού και στην πλέον πιθανή περίπτωση που η αναθεωρηµένη δυναµικότητα είναι 
µεγαλύτερη της υφιστάµενης, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα µε κατάλληλα κίνητρα για την πιθανή µετεγκατάσταση 
υφιστάµενων µονάδων εκτός του Αµβρακικού Κόλπου.  

Πιστεύουµε ότι στον Αµβρακικό κόλπο θα πρέπει: 
1. Να διατηρηθεί και να µην εφαρµοστεί αύξηση της δυναµικότητας των µονάδων. 
2. Οι υπάρχουσες µονάδες να εκτρέφουν µε βιολογικό τρόπο ενώ µακροπρόθεσµα και µέσα από 

επιχειρησιακά προγράµµατα να µετακινηθούν εκτός Αµβρακικού. 
3.  Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας.  
4. Να εγκατασταθούν περιβαλλοντικοί αισθητήρες για µετρήσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων και να 

γίνονται περιοδικές δειγµατοληψίες νερών για ανάλυση πιθανών βιολογικών και χηµικών ρυπαντών.( αξιοποίηση 
του τεχνολογικού εξοπλισµού της ΕΤΑΝΑΜ). 

5. Με την δηµιουργία τον φορέων Π.Ο.Α.Υ ( Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) αυτοί 
θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους 

6. Θα πρέπει στους Π.Ο.Α.Υ να υπάρχει εκπροσώπηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες ενώ ο εποπτικός έλεγχος 
να παραµείνει σε πιστοποιηµένους κρατικούς φορείς.  

Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΚΑ και τα συναρµόδια Υπουργεία θα πρέπει να προβούν στη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στον Αµβρακικό Κόλπο και στη βελτίωση της ποιότητας των 
νερών του. Το πρόγραµµα ΑΝΑΣΑ µπορεί να αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή. 

 
Περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε σηµαντική 

συγκέντρωση µονάδων θεωρούνται εκείνες της  Σαγιάδας – Καλαµά όπου προτείνεται η δηµιουργία 5 ζωνών 
Π.Ο.Α.Υ. 

Λόγω της έντονης δραστηριότητας προτείνουµε: 
1. Την απαγόρευση µετεγκατάστασης µονάδων από άλλες περιοχές εκτός Περιφέρειας. 
2. Ελάχιστη µισθωµένη έκταση 20 στρεµµάτων για λόγους ανταγωνισµού και βιωσιµότητας και 40 

στρέµµατα η ανώτατη όπου υπάρχει δυνατότητα. 
3. Την αναγκαιότητα ίδρυσης φορέα διαχείρισης  έστω και αν η ενεργή έκταση είναι µικρότερη του 80% της 

ενεργής έκτασης της Π.Ο.Α.Υ 
4. Την απλοποίηση στη διαδικασία ίδρυσης του φορέα µέσω µιας µελέτης αντί για τρεις και χρηµατοδότηση 

από το ΕΠΑΛ 
5. Μονάδες δυναµικότητας µέχρι 500 tn έως ότου γίνουν µελέτες για την φέρουσα ικανότητα της κάθε 

περιοχής.  
6. Την δηµιουργία νέων µονάδων στα βαθιά, µέθοδος η οποία έχει εφαρµοστεί σε Κύπρο και Τουρκία. 
Επίσης θα συµφωνήσουµε µε την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕ Θεσπρωτίας που προτείνει την διαγραφή της 

ζώνης 1.1.20β (ακρ. Γωνιά), λόγω απορροής του αγωγού του βιολογικού καθαρισµού της πόλης της Ηγουµενίτσας 
σε κοντινή απόσταση από αυτή καθώς και την ύπαρξη αγκυροβολίου εντός αυτής. Επίσης δεν θα είχαµε αντίρρηση 
να αξιολογηθούν και νέες περιοχές καθώς και συν εκτροφή µε ψαριά στην Λωρίδα Σαγιάδας µε τη συναίνεση των 
υδατοκαλλιεργητών. 

 
  Η παρούσα µελέτη δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά και όπως αναφέρεται οι διαπιστώσεις και οι κατευθύνσεις 

για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων θα συµπληρωθούν σε µεταγενέστερο στάδιο µετά την 
ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής. Σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου 
υπάρχουν µονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών είναι 
κατάλληλα για την εκτροφή αρκετών ειδών Σε αυτές τις µονάδες εµείς θεωρούµε απαραίτητο να: 

1. εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ποσότητα νερού σε µακροχρόνια βάση 
2. υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 500 µέτρων από µονάδες που ήδη λειτουργούν στις περιπτώσεις που η 

παροχή νερού γίνεται από τον ίδιο υδάτινο πάροχο 
3. µην απαγορεύεται η ίδρυση µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας αλλά να 

εξετάζεται για κάθε περίπτωση.΄΄ 
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Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία δήλωσε:  

 
1ον: Καταψηφίζουµε τον Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασµό για τις υδατοκαλλιέργειες, που έγινε µε αντεπιστηµονικό τρόπο, για να 
καλύψει τις υπάρχουσες καταστάσεις των επιχειρήσεων και δεν έγινε για να προστατεύσει το περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη που ισχυρίζονται. 
2ον:   Απευθυνόµαστε στο λαό της ΗΠΕΙΡΟΥ και τον καλούµε να κάνει  δική του υπόθεση την προστασία ΚΑΘΕ παραλίας, του 
Αµβρακικού Κόλπου, εκβολών του Καλαµά, από την Καπιταλιστική εκµετάλλευση και την ρύπανση. 
3ον: Να απορρίψει κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα, κάθε παραγωγική διαδικασία που καταστρέφει το περιβάλλον. 
4ον: Να παλέψει για τη δηµιουργία ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ εξειδικευµένου στην κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών των εργαζοµένων.        
                                                                                                                                                

2) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο  για την Ήπειρο» η οποία καταψήφισε το Συγκεκριµένο Σχέδιο και πρότεινε την απόσυρσή 
του και την  έναρξη διαλόγου από µηδενική βάση, προκειµένου να ενσωµατωθεί η λογική που ανέφεραν και η οποία έχει να 
κάνει: 

• µε το ότι η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών να γίνεται στην ξηρά 
• µε την ανάγκη να προστατευθεί η αλιεία από τις υδατοκαλλιέργειες και όχι το αντίθετο, που συµβαίνει σήµερα, που 

υπάρχει αυτό το µοντέλο της µεγάλης εµπορευµατοποίησης, που έχει στηριχθεί σε Μελέτες οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά παραγγελία του Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. Ένα µοντέλο που προβλέπει ακόµη µεγαλύτερη  
συγκέντρωση µονάδων, µε τα οποία αρνητικά αποτελέσµατα από αυτή στο περιβάλλον, στους µικρούς 
επιχειρηµατίες, στην παραγωγική ευστάθεια από υγειονοµικής άποψης κ.λ.π. 

• µε τη θέσπιση µορφών ελέγχου    
• µε την διασφάλιση κρίσιµων προτεραιοτήτων για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, που πραγµατικά είναι ένας 

δυναµικός κλάδος και θα πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά όχι µε αυτά τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται. 
3) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», υποστηρίζοντας ότι το παρόν Σχέδιο δεν θα πρέπει να 

προχωρήσει,  κατέθεσε και σχετικό κείµενο ως το συνηµµένο µε α/α: 105 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων 
κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ. και  δήλωσε, επίσης, ότι, µέσα στην καπιταλιστική ανάπτυξη, που πάντα στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση 
του φυσικού πλούτου και την υποταγή του στο κέρδος, δεν µπορείς να βάλεις ούτε νοµοθετήµατα, ούτε τίποτε. Εάν δεν 
ξεσηκωθεί ο κόσµος της περιοχής, οι ψαράδες, οι απλοί πολίτες και όλος ο κόσµος να διεκδικήσει και να πετύχει µια άλλου 
είδους ανάπτυξη, τίποτε δεν µπορεί να κερδηθεί.                                                                                                                                     
Και για το συγκεκριµένο πιο πολύ, τόνισαν ότι, άµεσα θα πρέπει να αποφασισθεί η µη αύξηση των 20 στρεµµάτων στις 
υδατοκαλλιέργειες και η µη αύξηση της παραγωγής κατά µονάδα,  καθώς και να απαγορευτεί και η µετεγκατάσταση των 
αδειών από άλλη περιοχή. Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που πρέπει να παίξει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε 
αυτά τα θέµατα και να µην περιορίζεται µόνο στις γνωµοδοτήσεις για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Να τεθούν κανονισµοί για τη λειτουργία των µονάδων, να προβλέπονται ελεγκτικοί µηχανισµοί κ.λ.π. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
 
        
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
 
 
Η Πρακτικογράφος 
 
 
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 
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