EIΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ

 Μέρξη ηελ έγθξηζε ην Δηδηθνύ Πιαηζίνπ ε εγθαηάζηαζε ηφλ κολάδφλ σδαηοθαιιηέργεηας
κπορούζε λα γίλεηαη ζε οποηοδήποηε ζεκείο ηες τώρας, κεηά από δηαδηθαζία
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο (ΠΠΔΑ θαη ΜΠΔ).
Σν Πιαίζην ήξζε λα περηορίζεη ηελ
εγθαηάζηαζε ηφλ σδαηοθαιιηεργεηώλ ζε ζσγθεθρηκέλες περηοτές ηεο ρώξαο.
 Πξόθεηηαη γηα ηηο απνθαινύκελεο Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (ΠΑΤ).
 Σν Πιαίζην πξνζδηνξίδεη ελδεηθηηθά (τφρίς ζσληεηαγκέλες) ηηο ΠΑΤ, ωο περηοτές θαηάιιειες
γηα Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηηο πεξηιακβάλεη ζηνλ πίλαθα 1, ελώ ηηο εκθαλίδεη θαη ζην ζπλεκκέλν
ράξηε. Οη ΠΑΥ απνηεινύλ πνιύ επξείεο δώλεο, ρωξίο ζαθή νξηνζέηεζε πνπ περηιακβάλοσλ
πιεζώρα άιιφλ τρήζεφλ γες θαη δραζηερηοηήηφλ.
 Οη αθρηβείς ζέζεης γηα ηης κολάδες προζδηορίδοληαη ζε επόκελα ζηάδηα, κεηά από
ιεπηοκερέζηερες κειέηες. πγθεθξηκέλα, κέζα ζηηο ΠΑΤ ηωλ θαηεγνξηώλ (Α-Γ), απαηηείηαη ε
εθπόλεζε εηδηθώλ κειεηώλ γηα ηνλ θαζνξηζκό Πεξηνρώλ Οξγαλωκέλεο Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (ΠΟΑΤ) ποσ εγθρίλοληαη κε Π.Γ/γκαηα θαη περηιακβάλοσλ ηης αληίζηοητες
ΣΜΠΔ.
Το αίηεκα θαη ε κειέηε θαζορηζκού ΠΟΑΥ, προφζείηαη από θορέα
(δηαρείξηζεο)
νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ζηνλ νπνίν ε ζπκκεηνρή θξαηηθώλ θνξέωλ είλαη δπλαηή, κε
επνπηηθό ξόιν { βι. άξζξν 10 ηνπ λ. 2742/99 θαη εθηειεζηηθέο απηνύ Τ.Α).
Καηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ Π.Γ/γκάηωλ γλφκοδοηεί ηο Περηθερεηαθό
Σσκβούιηο, ζην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ, ελώ έρεη πξνεγεζεί
δεκνζηνπνίεζε ηεο κειεηεηηθήο πξόηαζεο γηα ελεκέξωζε ηωλ ηνπηθώλ θνξέωλ.
 Ωζηόζο επηζεκαίλοσκε, όηη οη προαλαθερόκελες δηαδηθαζίες (ιεηηοσργία θορέα) δελ
κεηαβάιιοσλ ηο σθηζηάκελο ζεζκηθό θαζεζηώς. Γεληθά, ηο Πιαίζηο δελ ηροποποηεί ηελ
σθηζηάκελε λοκοζεζία ποσ δηέπεη ηελ αδεηοδόηεζε ηφλ κολάδφλ σδαηοθαιιηέργεηας
(εθκίζζφζε έθηαζες, περηβαιιοληηθοί όροη, άδεηα εγθαηάζηαζες θαη ιεηηοσργίας). Απηέο νη
άδεηεο ρνξεγνύληαη ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηηο δηέπεη.
 Σηελ Περηθέρεηα Ιολίφλ Νήζφλ οη ΠΑΥ ηοσ θόιποσ ηοσ Αργοζηοιίοσ (Α2) θαη ηφλ
Δτηλάδφλ λήζωλ (Α3) όπνπ ήδε έρεη ζεκεηωζεί κεγάιε αλάπηπμε ηωλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ
ταραθηερίδοληαη θορεζκέλες θαη δελ επηηρέπεηαη ε εγθαηάζηαζε λέφλ κολάδφλ.
Σηης ΠΑΥ θαηεγορίας Β, ζηε λήζν Ιζάθε (Β.1.1, Β.1.2.) θαη ζηελ λήζν Κεθαινληά (Β.2),
επηηρέπεηαη ε επέθηαζε, κε ηνλ ηξόπν πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ζήκεξα.
Νέες κολάδες κπορούλ λα εγθαηαζηαζούλ ζηης θελές ΠΑΥ Β.2, Β.1.2. , κε ηολ ίδηο ηρόπο
ποσ αθοιοσζείηαη κέτρη ζήκερα.

 ηελ επξεία πεξηνρή (ΠΑΤ) ηωλ Γηαπόληηωλ Νεζηώλ (Γ1) επηηξέπεηαη ε επέθηαζε θαη ν
εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελωλ κνλάδωλ, θαζώο θαη ε ίδξπζε λέωλ κνλάδωλ, κε ζηόρν λα
δεκηνπξγεζνύλ πξννδεπηηθά νη πξνϋπνζέζεηο γηα νξγάλωζε θαη θαζνξηζκό ΠΟΑΤ. (ήκεξα, δελ
ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο).
 Οη πεξηνρέο ΒΑ αθηέο Κέξθπξαο (Καζζηόπε), θαη ΒΑ αθηέο Κεθαινληάο (Δξηζόο), όπνπ είλαη ήδε
εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο, θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε ΠΑΤ (ηύπνο Δ). Σε ασηές επηηρέπεηαη ο
εθζσγτροληζκός θαη ε επέθηαζε ηφλ σθηζηάκελφλ κολάδφλ, κε ηολ ηρόπο ποσ ηζτύεη
κέτρη ζήκερα. Οη ΠΑΥ ηύποσ Δ είλαη περηοτές όποσ δελ είλαη επηζσκεηή ε ζσγθέληρφζε
κολάδφλ (επεηδή είλαη ηοσρηζηηθές, οηθηζηηθές θιπ) θαη γη’ ασηό δελ επηηρέπεηαη ε
δεκηοσργία δφλώλ. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κεκνλωκέλωλ κνλάδωλ κε κεγάιε απόζηαζε
κεηαμύ ηνπο.
 ην Πιαίζην πεξηιακβάλεηαη θαη κηα αθόκα θαηεγορία περηοτώλ, ποσ είλαη κεηαβαηηθή.
Φαραθηερίδεηαη φς κεηαβαηηθή γηαηί ο ζηότος ηοσ Πιαηζίοσ είλαη λα ηελ κεηαηρέυεη
προοδεσηηθά ζε οργαλφκέλε περηοτή (ΠΟΑΥ). Πξόθεηηαη γηα ηηο ιεγόκελεο Περηοτές Αησπες
Σσγθέληρφζες Μολάδφλ (ΠΑΣΜ) πνπ αληηζηνηρνύλ γηα κηα 5εηία κε ηηο δώλεο πνπ είραλ
πξνηαζεί ζηηο κειέηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αιηεία» θαζώο θαη ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ. Περηιακβάλοληαη ζηολ πίλαθα 2 ηοσ Πιαηζίοσ θαη εθόζνλ
πιεξνύλ πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη από ην Πιαίζην ζα κεηαηραπούλ ζε ΠΟΑΥ κεηά από ηε
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλω.
 Δπηπιένλ, ηο Πιαίζηο ζέηεη γηα πρώηε θορά αποζηάζεης ηφλ κολάδφλ από άιιες τρήζεης,
όπφς ηοσρηζηηθές εγθαηαζηάζεης, όρηα οηθηζκώλ θ.ι.π., ώζηε λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα
ζπλύπαξμεο θαη ζπγθξνύζεηο ρξήζεωλ γεο.
 Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ε Περηθέρεηα έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο περηβαιιοληηθώλ
όρφλ ηωλ κνλάδωλ ελώ ε αξκνδηόηεηα αδεηνδόηεζεο κνλάδωλ αλήθεη ζηελ Απνθεληξωκέλε
Γηνίθεζε κεηά από γλφκοδόηεζε όκφς ηοσ Περηθερεηαθού Σσκβοσιίοσ.

