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Περίληψη: 
 
Η μεγάλη ανάπτυξη των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών που συντελέστηκε στη 
διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας είχε ως συνέπεια όχι μόνο την ανάδειξη της 
χώρας σε πρωταγωνιστή των σχετικών αγορών, αλλά και τη γέννηση συγκρούσεων 
σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεών τους. Σε καθεστώς 
έλλειψης χωροταξικών κατευθύνσεων ήταν φυσικό οι μονάδες να προσανατολιστούν 
σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση σε κέντρα διακίνησης των προϊόντων τους. Η 
σχετική εγγύτητα με παραθεριστικές περιοχές θεωρήθηκε ως η βασική αιτία των 
πολλαπλών προσφυγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατά της αδειοδότησης των μονάδων.  
 
Η εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης που δρομολογήθηκε από τον ίδιο τον κλάδο των υδατοκαλλιεργητών, ως 
λύση στο πρόβλημα των ακυρώσεων των αδειών των μονάδων από το ΣτΕ με 
βασικό επιχείρημα την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, αποτελεί μια 
πρωτοποριακή ενέργεια σε επίπεδο όχι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά πιθανότατα διεθνές. 
Θεσμοθετημένος χωρικός σχεδιασμός εστιασμένος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σε άλλη χώρα, επειδή προφανώς δεν έχει προκύψει 
αντίστοιχη ανάγκη.  
 
Περιοριζόμενο στο ρόλο που αντιστοιχεί σε ένα χωροταξικό πλαίσιο εθνικού 
επιπέδου, το Ειδικό Πλαίσιο παραθέτει τις βασικές αρχές για τη χωρική οργάνωση 
της δραστηριότητας, παραπέμποντας την οριστική ρύθμιση της χωροθέτησης των 
μονάδων στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδιασμού. Η βασική φιλοσοφία του Πλαισίου 
συνοψίζεται στον περιορισμό της διασποράς των μονάδων στον παράκτιο χώρο της 
χώρας και τη λειτουργία τους μέσα σε ευρείες περιοχές με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, οργάνωση σε υποδοχείς των  συγκεντρώσεων μονάδων, καθορισμό 
κατ’ αρχήν ορίων στην ανάπτυξη (έκταση, δυναμικότητα) στις υπερ-αναπτυγμένες 
περιοχές, κατ’ εξαίρεση διάσπαρτη χωροθέτηση, θέσπιση διαδικασιών και κανόνων 
για τη χωροθέτηση μονάδων και υποδοχέων. 
 
Το θέμα στο οποίο εστιάζεται η παρούσα εισήγηση είναι το μέλλον το οποίο 
προοιωνίζεται για την πλήρη εφαρμογή του Πλαισίου, με βάση τη στάση που τηρούν 
σήμερα οι εμπλεκόμενες πλευρές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική 
στιγμή κατά την οποία εκπονούνται Περιφερειακά Πλαίσια, εγκρίνονται Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια ή ΣΧΟΟΑΠ σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα και ανάλογες 
αντιδράσεις παραθεριστών, προωθούνται μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε γειτνίαση με 
τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας και από μερίδα του κλάδου διατυπώνονται σοβαρές 
αξιώσεις για τροποποίηση βασικών αρχών του Πλαισίου και ειδικότερα των ορίων 
αύξησης και της οργάνωσης παραγωγικών υποδοχέων. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Χωρικός σχεδιασμός, Υδατοκαλλιέργειες, Ειδικό Πλαίσιο 
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1. Η εξέλιξη του κλάδου και τα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης 
Η μεγάλη ανάπτυξη των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών που συντελέστηκε στη 

διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας είχε ως συνέπεια όχι μόνο την ανάδειξη της 

χώρας σε πρωταγωνιστή των σχετικών αγορών, αλλά και τη γέννηση συγκρούσεων 

σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεών τους. Σε καθεστώς 

έλλειψης χωροταξικών κατευθύνσεων ήταν φυσικό οι μονάδες να προσανατολιστούν 

σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση σε κέντρα διακίνησης των προϊόντων τους. Η 

σχετική εγγύτητα με παραθεριστικές περιοχές θεωρήθηκε ως η βασική αιτία των 

πολλαπλών προσφυγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

κατά της αδειοδότησης των μονάδων.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Υδατοκαλλιέργειες, η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα Τσιπούρας και 

Λαβρακιού παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει το 50% περίπου της συνολικής 

παραγωγής των χωρών της Μεσογείου. Στη χώρα λειτουργούν περίπου 300 μονάδες 

θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση μόλις 780 Ηα και 600 

μονάδες οστρακοκαλλιέργειας. Η παραγωγή των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών 

εξάγεται σε ποσοστό 70% – 80% και τα προϊόντα τους κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή 

αγορά και όχι μόνο. 

 

Η ανάπτυξη του κλάδου συντελέστηκε σε καθεστώς έλλειψης κατευθύνσεων για τη 

χωροθέτηση των μονάδων, αλλά και χωρίς συγκεκριμένη τομεακή πολιτική.  Η 

μεμονωμένη αδειοδότηση των μονάδων, με γνώμονα τα αιτήματα των 

ενδιαφερομένων οδήγησε στη δημιουργία συγκεντρώσεων σε περιοχές με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα όχι μόνο στα φυσικά χαρακτηριστικά του, αλλά και στη διακίνηση των 

προϊόντων και των οποίων είχε ήδη αποδειχτεί η καταλληλότητα για 

υδατοκαλλιέργεια από τη λειτουργία παλαιότερων μονάδων. Ετσι, δημιουργήθηκαν 

προοδευτικά περιοχές – πόλοι υδατοκαλλιέργειας, που ενδυναμώθηκαν από 

μεταγενέστερες προσπάθειες σχεδιασμού της δραστηριότητας. Η πρώτη 

προσπάθεια αυτού του τύπου ήταν το Στρατηγικό Πλαίσιο Κατευθύνσεων για την 

Ανάπτυξη των θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα που εκπονήθηκε το 2000 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι μελέτες ΠΟΑΥ που εκπονήθηκαν είτε στο πλαίσιο του 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά,
Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά,
Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά



3 
 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» 2000-2006», είτε στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000-2006.  

 

Αν και οι επιχειρηματίες του κλάδου είχαν συμφέρον να επιλέγουν απομονωμένες 

θέσεις στην παράκτια ζώνη, η διάχυση της οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης σε 

συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής, είχε ως συνέπεια τον χωρικό 

ανταγωνισμό με τις υδατοκαλλιέργειες και τον πολλαπλασιασμό των προσφυγών 

εναντίον τους ενώπιον του ΣτΕ. Οι διαδοχικές ακυρώσεις των αδειών λειτουργίας με 

αιτία την έλλειψη χωρικού σχεδιασμού οδήγησε στην απόφαση του κλάδου και 

ειδικότερα του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών να στηρίξει τη 

θεσμοθέτηση Ειδικού Πλαισίου με εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Η ολοκλήρωση 

του Πλαισίου με επέκταση και στις λοιπές μορφές υδατοκαλλιέργειας 

πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες των δύο συναρμόδιων υπουργείων και 

θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο 2011 μετά από ευρεία διαβούλευση με το κοινό αλλά και 

έντονες αντιδράσεις από την πλευρά διαφωνούντων οικιστών, περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.  

 

2. Το Ειδικό Πλαίσιο στο πλαίσιο της θαλάσσιας χωροταξίας 
Η έγκριση του Ειδικού Πλαισίου επικύρωσε την προσπάθεια εξορθολογισμού μιας 

δυναμικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, στήριξης ενός νέου κλάδου του 

αγροτικού τομέα που μπορεί να αναπτύσσεται παράλληλα και όχι ανταγωνιστικά με 

τους λοιπούς του κλάδους και να τροφοδοτεί τουριστικές και παραθεριστικές ανάγκες. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Πλαισίου, δημιούργησε ένα 

σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων ανάπτυξης για τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης και τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να προσανατολιστούν στις κατάλληλες 

από χωροταξική άποψη θέσεις, να περιοριστούν κατά το δυνατόν συγκρούσεις και 

ανταγωνισμοί που αναφύονται στο πεδίο και να προστατευθεί το περιβάλλον. 

Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα τομεακό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο εμφανίστηκε 

σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσανατολίζονται σε 

ολοκληρωμένο θαλάσσιο σχεδιασμό. Η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που έχει να 

αντιμετωπίσει ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός σαφώς οδηγεί στην αναγκαιότητα 

ολιστικών αντιμετωπίσεων. Αυτές, όμως, συνεπάγονται μακροχρόνιες διαδικασίες 

που δεν προσφέρονται για την επίλυση άμεσων ζητημάτων, όπως η στήριξη μιας 

δυναμικής δραστηριότητας που βρίσκεται  σε καθεστώς αδειοδοτικής ανασφάλειας. 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά,
Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Arial, Ελληνικά



4 
 

 

Παρόμοια επείγουσα ανάγκη δεν έχει παρουσιαστεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Επιπλέον, τα ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασμός σχετίζονται, εκτός από την προστασία ευαίσθητων  περιβαλλοντικά 

περιοχών με την εξόρυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων και την παραγωγή ενέργειας 

στο θαλάσσιο χώρο. Ορισμένα από τα σχέδια αυτά αναφέρονται στην αλιεία αλλά όχι 

και στην υδατοκαλλιέργεια. Μόνο το Βέλγιο επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη 

μυδοκαλλιέργεια, για προφανείς πολιτισμικούς λόγους. Στις συνθήκες αυτές η 

έγκριση του Ειδικού Πλαισίου αποτελεί μια πρωτοποριακή ενέργεια σε επίπεδο όχι 

μόνο ευρωπαϊκό, αλλά πιθανότατα διεθνές. Θεσμοθετημένος χωρικός σχεδιασμός 

εστιασμένος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σε άλλη 

χώρα, επειδή προφανώς δεν έχει προκύψει αντίστοιχη ανάγκη. Το μέγεθος 

παραγωγής και η χωρική ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας είναι δύο 

παράγοντες που δικαιολογούν  την εκπόνηση ενός τομεακού σχεδίου. 

 
Οι περιορισμοί ενός τομεακού χωροταξικού σχεδίου ήταν σαφείς στην ομάδα 

εκπόνησης του Πλαισίου. Ωστόσο, άλλη πρόσφορη λύση στο θέμα των 

υδατοκαλλιεργειών δεν υπήρχε. Το Πλαίσιο για τον Παράκτιο χώρο που είχε εγκριθεί 

από το Εθνικό Συμβούλιο και την αρμόδια υπουργό το 2003 αφενός δεν περιλάμβανε 

αναφορές στη δραστηριότητα, αφετέρου δεν έφτασε ποτέ στην οριστική 

θεσμοθέτηση. Τα Περιφερειακά Πλαίσια που είχαν εγκριθεί από το 2003 είχαν 

περιορισμένες αναφορές στη δραστηριότητα και παρέπεμπαν την οριστική ρύθμιση 

της χωροθέτησής της σε μελέτες για δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2742/1999 για το χωροταξικό 

σχεδιασμό, χωρίς να πιστοποιείται η αναγκαιότητα μιας ανάλογης ρύθμισης.  

 

3. Το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου 
Περιοριζόμενο στο ρόλο που αντιστοιχεί σε ένα χωροταξικό πλαίσιο εθνικού 

επιπέδου, το Ειδικό Πλαίσιο παραθέτει τις βασικές αρχές για τη χωρική οργάνωση 

της δραστηριότητας, παραπέμποντας την οριστική ρύθμιση της χωροθέτησης των 

μονάδων στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδιασμού. Όπως αναλύεται στην εισηγητική 

έκθεση του Πλαισίου, η βασική φιλοσοφία του συνοψίζεται στον περιορισμό της 

διασποράς των μονάδων στον παράκτιο χώρο της χώρας και τη λειτουργία τους 

μέσα σε ευρείες περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  Με βάση αυτή την 



5 
 

επιδίωξη προσδιορίζει κατ’ αρχήν περιοχές που με χρήση μακροσκοπικών κριτηρίων 

κρίθηκαν κατάλληλες για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και τις παραθέτει στο 

συνημμένο του χάρτη. Πρόκειται για ζώνες χωροταξικής υφής, δηλαδή χωρίς σαφή 

οριοθέτηση, που περιλαμβάνουν πληθώρα άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

Πρόκειται για τις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), οι οποίες 

κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

και το βαθμό ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών. Για κάθε κατηγορία δίδονται 

κατευθύνσεις για την εξέλιξη της δραστηριότητας. Η κατηγορία Α περιλαμβάνει τις 

υπερ-αναπτυγμένες περιοχές, ορισμένες από τις οποίες φαίνεται να έχουν φτάσει τα 

όρια κορεσμού. Αντίθετα στην κατηγορία Β η συγκέντρωση μονάδων είναι μικρότερη, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν εμφανώς περιθώρια για την επέκταση υφισταμένων και 

εγκατάσταση νέων μονάδων.  

 

Η οργάνωση των μονάδων στο εσωτερικό των Π.Α.Υ. προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί σε ζώνες που ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης των μονάδων 

διακρίνονται σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 

και σε Περιοχές Ατυπων Συγκεντρώσεων Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.). Οι ΠΟΑΥ 

οργανώνονται με φορέα στο πρότυπο των βιομηχανικών ζωνών. Σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις (μέχρι 5 μονάδες) και περιορισμένη σχετικά συνολική μισθωμένη 

έκταση των μονάδων (μέχρι 100 στρ) προβλέπεται μεταβατικά η θεώρησή τους ως 

ζώνη άτυπης συγκέντρωσης. (ΠΑΣΜ). Στις ζώνες αυτές θα κατευθύνονται για 

χωροθέτηση νέες μονάδες ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις  και η 

υποχρέωση δημιουργίας ΠΟΑΥ. Οι μεμονωμένες μονάδες διατηρούνται εφ΄όσον 

έχουν νόμιμα αδειοδοτηθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του Πλαισίου.  

  

Το Πλαίσιο επίσης προσδιορίζει τις διαδικασίες για τη δημιουργία των ζωνών 

υποδεικνύοντας τις αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο καθορισμός τους. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη συνύπαρξη της 

υδατοκαλλιέργειας με άλλες χρήσεις και θέτει τις απαραίτητες αποστάσεις από άλλες 

δραστηριότητες. Επίσης παρέχει κατευθύνσεις στα διάφορα επίπεδα και κατηγορίες 

σχεδιασμού και χωρικών πολιτικών, καθώς και κατευθύνσεις που άπτονται 

ζητημάτων του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και περιλαμβάνει προτάσεις 

τροποποίησης της σχετικής με την υδατοκαλλιέργεια νομοθεσίας.  
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4. Οι προοπτικές εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου  
Το θέμα στο οποίο εστιάζεται η παρούσα εισήγηση είναι το μέλλον το οποίο 

προοιωνίζεται για την πλήρη εφαρμογή του Πλαισίου, με βάση τη στάση που τηρούν 

σήμερα οι εμπλεκόμενες πλευρές. ∆εν γίνεται αναφορά στο θέμα των προσφυγών 

στο ΣτΕ από ομάδες αντιδρώντων, αλλά μόνο στην αντιμετώπιση της 

δραστηριότητας από τον σε εξέλιξη σχεδιασμό του χώρου. Πρόκειται για μια 

εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή κατά την οποία εκπονούνται Περιφερειακά Πλαίσια, 

εγκρίνονται Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα και 

ανάλογες αντιδράσεις παραθεριστών, προωθούνται μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε 

γειτνίαση με τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας και από μερίδα του κλάδου 

διατυπώνονται σοβαρές αξιώσεις για τροποποίηση βασικών αρχών του Πλαισίου και 

ειδικότερα των ορίων αύξησης και της οργάνωσης παραγωγικών υποδοχέων. 

 

4.1 Κατά την αδειοδοτική διαδικασία 
Το Ειδικό Πλαίσιο επέφερε σημαντικές αλλαγές στο μέχρι την έγκρισή του ισχύον 

καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Η πρώτη 

επίπτωσή του ήταν ότι επανενεργοποιήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία», 

το οποίο είχε τεθεί σε αδράνεια από την Ε.Ε., λόγω των ακυρώσεων των αδειών 

πολλών μονάδων και της γενικότερης ανασφάλειας που είχε προκαλέσει στον κλάδο 

η νομολογία του ΣτΕ. Μια δεύτερη επίπτωση ήταν η εκ νέου χορήγηση αδειών για 

ίδρυση νέων μονάδων, την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε αναστείλει 

μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα χωροθέτησης των μονάδων και να ολοκληρωθεί 

ο χωρικός σχεδιασμός της δραστηριότητας.  

 

Εκτός από τις δύο θετικές επιπτώσεις του Πλαισίου, υπήρξε και μια τρίτη πολύ 

σημαντική, αλλά αρνητική κατά την άποψη του κλάδου, επίπτωση. Αυτή ήταν η 

θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη χωρική οργάνωση της δραστηριότητας, που 

συνεπαγόταν και περιορισμούς σε σχέση με τις περιοχές εγκατάστασης και τα 

χαρακτηριστικά των μονάδων. Οι ανησυχίες του κλάδου είχαν κυρίως επικεντρωθεί 

στα θέματα των περιορισμών στην αύξηση των μονάδων στις υπερ-αναπτυγμένες 

περιοχές, στην υποχρέωση δημιουργίας ΠΟΑΥ στις συγκεντρώσεις μονάδων και σε 

μικρότερο βαθμό στα κριτήρια γειτνίασης με άλλες χρήσεις γης. Ουσιαστικά, οι 

επιφυλάξεις του κλάδου σχετίζονταν με την ουσία του χωροταξικού σχεδιασμού, 
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δηλαδή με τη διάκριση περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες 

ανάπτυξης, την ανάγκη εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του εθνικού σχεδιασμού με 

μελέτες ειδικότερες, τοπικού επιπέδου, με την παροχή κινήτρων για χωροθέτηση σε 

συγκεκριμένες περιοχές κλπ.  

 

Μια βασική ομάδα όρων που έθεσε το Πλαίσιο σχετίζονταν με τον περιορισμό των 

περιοχών της χώρας, όπου θα ήταν δυνατό να εγκατασταθούν μονάδες, 

επιτρέποντας την εγκατάστασή τους κατά κανόνα εντός ΠΑΥ και τη διάκριση των 

τελευταίων σε κατηγορίες, για τις οποίες προβλεπόταν διαβάθμιση των δυνατοτήτων 

αύξησης της δραστηριότητας, ανάλογα με τον βαθμό της ήδη υπάρχουσας 

ανάπτυξης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (ευαισθησία φυσικού 

περιβάλλοντος, συνύπαρξη ή γειτνίαση με άλλες χρήσεις κλπ.). Πιο συγκεκριμένα 

στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιοχές (ΠΑΥ κατηγορίας Α) δεν επιτρέπεται η ίδρυση 

νέων μονάδων και τίθεται περιορισμός στην αύξηση της έκτασης και της 

δυναμικότητας των υφιστάμενων μονάδων μέχρι τη θεσμοθέτηση μελέτης τοπικής 

κλίμακας (για δημιουργία ΠΟΑΥ) που θα καθορίζει τα όρια ανάπτυξης της 

δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή.  

 

Η πολιτική του περιορισμού της ίδρυσης νέων μονάδων και της επέκτασης για τις 

υφιστάμενες, πέραν συγκεκριμένων ορίων, ήταν εκείνη που συνάντησε τις 

μεγαλύτερες αντιδράσεις. Ο λόγος της αντίδρασης αποδιδόταν στο γεγονός ότι το 

Πλαίσιο περιόρισε εξαιρετικά τις δυνατότητες που έδινε το προγενέστερο καθεστώς 

αδειοδότησης των μονάδων, δηλαδή η κοινή εγκύκλιος 121570/1866/12.6.2009 των 

υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εγκύκλιος αυτή αποτελεί ένα 

πολύτιμο εργαλείο για τον αντικειμενικό καθορισμό του μεγέθους και της θέσης των 

μονάδων, διότι τα συνδέει με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. βάθος, 

ρεύματα κλπ). Το πρόβλημα, όμως, που αναδύθηκε κατά την εφαρμογή της, είναι ότι 

παρέχει τη δυνατότητα για υπερβολικές δυναμικότητες στις μονάδες. Η εγκύκλιος 

συντάχθηκε με σκοπό την αδειοδότηση μεμονωμένων μονάδων και δεν έλαβε υπ’ 

όψιν της το θέμα της συγκέντρωσής τους σε μια περιοχή και, επομένως, τις 

αθροιστικές τους επιπτώσεις σ’αυτήν. Επιπρόσθετα, δεν συνεπαγόταν άμεση 

χορήγηση της τελικής δυναμικότητας, αλλά σταδιακή, μετά από παρακολούθηση για 

μη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Το ζήτημα του κινδύνου 

υπέρβασης των ορίων της φέρουσας ικανότητας των περιζήτητων περιοχών 



8 
 

αντιμετωπίστηκε από το Ειδικό Πλαίσιο με προσωρινούς περιορισμούς, που θα 

αίρονταν σε χρονικό ορίζοντα μιας πενταετίας μέσω της εκπόνησης και έγκρισης 

ΠΟΑΥ.  

 

Να σημειωθεί ότι από έρευνα της J.Jacquet et. al (2012) στο Πανεπιστήμιο της 

Βρετανικής Κολούμπια στον Καναδά, που χρησιμοποίησε στοιχεία από το Google 

Earth για τη διαπίστωση της δυναμικότητας των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών, 

προκύπτει ότι οι τελευταίες έχουν σημαντικά μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτή που 

έχει αδειοδοτηθεί και δηλώνεται επισήμως στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων 

του ΟΗΕ (FAO). Eιδικότερα, οι δορυφορικές εικόνες μαρτυρούν ότι η παραγωγή της 

χώρας το 2006 ήταν περίπου 30% μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα. Το γεγονός των 

υπερβάσεων στις δυναμικότητες των μονάδων είναι γνωστό στη χώρα και επισύρει 

συχνά πρόστιμα από τις αρχές ελέγχου. Οι παραγωγοί υπεραμύνονται της ανάγκης 

αυξομειώσεων στην παραγωγή ανάλογα με τις μεταβολές της ζήτησης, αλλά η 

δυνατότητα αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στις πράξεις αδειοδότησής τους. 

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη υπάρχουσες υπερβάσεις στην αδειοδότηση των 

μονάδων, μια μερίδα του κλάδου προσπάθησε να ανατρέψει τα όρια ανάπτυξης των 

μονάδων, που διατυπώθηκαν στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και της 

διαβούλευσης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης πριν τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου. Οι προσπάθειές τους 

οδήγησαν στην έκδοση της εγκυκλίου 822/50278/22.4.2013 (Α∆Α ΒΕ5ΠΒ-∆2Μ), που 

δημοσιοποιήθηκε στη «∆ιαύγεια» στις 22.4.2013. Στην εγκύκλιο αυτή επιχειρείται η 

έμμεση αύξηση της δυναμικότητας, μέσω της αλλαγής του όγκου των κλωβών 

υδατοκαλλιέργειες, γεγονός που καθίσταται προφανές από το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη αναφορά εστιάζεται στις υπερ-αναπτυγμένες περιοχές (ΠΑΥ 

κατηγορίας Α) και όχι στο σύνολο των περιοχών. 

Ενα δεύτερο σημείο που προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη θεσμοθέτηση του Ειδικού 

Πλαισίου ήταν η υποχρέωση καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές με ένταση της υδατοκαλλιεργητικής 

δραστηριότητας. Η δυνατότητα δημιουργίας ΠΟΑΥ προβλεπόταν στο νόμο 

2742/1999 για το χωροταξικό σχεδιασμό και η εφαρμοστική Κοινή Υπουργική 

Απόφαση είχε εκδοθεί από το 2003, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε θεσμοθετημένη 

εφαρμογή της δυνατότητας αυτής. Ο κλάδος εμφανιζόταν δύσπιστος απέναντι στα 
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οφέλη που θα συνεπαγόταν η δημιουργία υποδοχέων για την υδατοκαλλιεργητική 

δραστηριότητα και θεωρούσε ότι η πρόβλεψη ΠΑΥ στο Ειδικό Πλαίσιο ήταν αρκετή 

για την κάλυψη της απαίτησης του ΣτΕ για χωροταξικό σχεδιασμό. ∆εν λάμβανε 

υπόψη του ότι το ΣτΕ κατ’ επανάληψη είχε θέσει ζήτημα χωροθέτησης των μονάδων 

εντός ΠΟΑΥ1, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σχεδιασμού σε επίπεδο χρήσεων γης (ή 

θαλάσσης στην προκειμένη περίπτωση) και όχι απλά ανάγκη στρατηγικού 

χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο εθνικό ή περιφερειακό. Επιπλέον, τα 

περισσότερα από τα ισχύοντα Περιφερειακά Πλαίσια παρέπεμπαν το θέμα της 

χωροθέτησης των μονάδων στη δημιουργία ΠΟΑΥ, χωρίς να περιλαμβάνουν 

ειδικότερες κατευθύνσεις, με μόνη εξαίρεση την υπόδειξη ευρύτερων περιοχών που 

κρίνονταν κατάλληλες για το σκοπό αυτό. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο η προώθηση ΠΟΑΥ, συνδεδεμένη από το νόμο με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, παρέμενε αδρανής, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Οι 

υδατοκαλλιεργητές, κατ’ αναλογία με παραγωγούς άλλων κλάδων, θεωρούσαν 

ευμενέστερη την κατά μόνας λειτουργία των μονάδων τους, αποποιούμενοι των 

ωφελειών από τη χρήση κοινών υποδομών εξυπηρέτησης, κοινών μετρήσεων και 

τυποποιημένων αδειών. Επιπλέον των παραπάνω, η θεσμοθέτηση και λειτουργία 

των φορέων ΠΟΑΥ αποτελεί την ασφαλέστερη εξασφάλιση της διατήρησης 

ικανοποιητικών όρων στο θαλάσσιο περιβάλλον, εφόσον οι ίδιοι οι παραγωγοί θα 

διαφυλάσσουν τη μη υπέρβαση των ορίων της φέρουσας ικανότητας της περιοχής 

τους, πραγματοποιώντας οι ίδιοι, μέσω του φορέα μετρήσεις και παρακολούθώντας 

τις εξελίξεις. Στις γενικές αυτές συνθήκες εξαίρεση αποτέλεσαν δύο αιτήματα από 

μυδοκαλλιεργητές που στηρίχθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση στους νομούς 

Θεσσαλονίκης, Πιερίας και αργότερα Ημαθίας. Τα αιτήματα αυτά οφείλονταν στην 

ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων, όπου η δημιουργία ΠΟΑΥ 

ήταν ουσιαστικά μονόδρομος. Σ’ αυτά τα αιτήματα προστέθηκε παραμονές έγκρισης 

του Ειδικού Πλαισίου και ένα τρίτο, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από χωροταξική αλλά 

και επιχειρηματική άποψη, εφόσον αφορούσε σε πολύ μεγάλη έκταση και αριθμό 

μονάδων. Η ΠΟΑΥ που αναπτύσσεται στο βόρειο και νότιο Ευβοϊκό κόλπο 

πιθανότατα έλκει την αναγκαιότητά της από την ανασφάλεια που βιώνουν οι μονάδες 
                                                 
1 π.χ. Απόφαση 2489/2006. Ρητά αναφέρεται στην κατ’εξαίρεση χωροθέτηση των μονάδων μόνον σε ζώνες 
εγκρινόμενες κατά το άρθρο 24 του ν. 1650/1986, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 του 
ν. 2742/1999. 
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της περιοχής, λόγω της εκεί δραστηριοποίησης μιας από τις δυναμικότερες ομάδες 

αντιδρώντων στη δραστηριότητα. 

 

Με την έγκριση του Πλαισίου  η δημιουργία ΠΟΑΥ έγινε υποχρεωτική στις περιοχές 

με έντονη υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα και με χρονικό ορίζοντα θεσμοθέτησης 

της ζώνης μέχρι το τέλος του 2016. Αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση των 

μονάδων και τη χωροθέτηση νέων στις υπερ-αναπτυγμένες περιοχές, αλλά και 

γενικά σε περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί συγκεντρώσεις με περισσότερες από 

πέντε μονάδες και εκατό στρέμματα συνολική έκταση. Παρά την αρχική 

επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι στο συγκεκριμένο μέτρο, διεργασίες για 

την ανάθεση σχετικών μελετών έχουν δρομολογηθεί σε διάφορες περιοχές της 

χώρας. 

 

Την πορεία αυτή έρχεται να ανακόψει η εγκύκλιος  822/50278/22.4.2013, η οποία 

εισάγει την καινοτομία να απαιτούνται ρευματομετρήσεις στις νέες θέσεις των ΠΟΑΥ. 

Το μέτρο αυτό που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αδειοδότηση νέων 

μονάδων δημιουργεί στις ΠΟΑΥ προβλήματα, ικανά να επηρεάσουν την εξέλιξη και 

οπωσδήποτε τις προβλέψεις τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αποτρέπει τους 

φορείς των ΠΟΑΥ να προβλέπουν θέσεις για νέες μονάδες, εφόσον οι ίδιοι θα πρέπει 

να επωμιστούν το κόστος των ρευματομετρήσεων για θέσεις που ενδέχεται να 

ενεργοποιηθούν μετά από χρόνια ή και ποτέ. Επίσης, πρόβλημα δημιουργείται για τις 

ΠΟΑΥ που βρίσκονται σε διαδικασία θεσμοθέτησης και για τις οποίες το Ειδικό 

Πλαίσιο δεν πρόβλεπε παρόμοιες υποχρεώσεις. 

 

4.2 Η αντιμετώπιση της υδατοκαλλιέργειας στα υπό εκπόνηση Περιφερειακά 
Πλαίσια και γενικά στο χωρικό σχεδιασμό. 
 
Το Ειδικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών περιλάμβανε ειδική πρόνοια για 

ανατροφοδότησή του από τα αναθεωρημένα Περιφερειακά Πλαίσια. Σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του, οι Προδιαγραφές των Περιφερειακών Πλαισίων πρέπει να 

προβλέψουν την υποχρέωση προσδιορισμού σε διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας 

και τυχόν νέων Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), επιπλέον των 

προβλεπόμενων από το Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια χωροθέτησης 

του. Τα Περιφερειακά Πλαίσια  μπορούν να εξειδικεύουν τις προτεινόμενες από το 
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Ειδικό Πλαίσιο ΠΑΥ. Επιπλέον, στα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Πλαίσια θα 

πρέπει: α) να αποτυπώνονται οι διαμορφωμένες συγκεντρώσεις μονάδων και ειδικά  

οι θεσμοθετημένες Π.Ο.Α.Υ., αλλά και όσες έχουν οριοθετηθεί μετά την εκπόνηση 

ειδικών μελετών2 β) να αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και γ) γενικά στις 

προτάσεις τους να συμπεριλαμβάνεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 

(θαλάσσια, χερσαία, συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις), τόσο σε ότι αφορά 

στην ανάπτυξη της ίδιας, όσο και αναφορικά με κατευθύνσεις για την ανάπτυξη 

άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

Κατά ανάλογο τρόπο θα έπρεπε να αναμορφωθούν οι προδιαγραφές των 

Ρυθμιστικών Σχεδίων του Ν. 2508/1997, των Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των 

Πολεοδομικών Μελετών, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις του Ειδικού 

Πλαισίου. Τα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οφείλουν να εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του 

Ειδικού Πλαισίου, υποδεικνύοντας τις εν δυνάμει κατάλληλες περιοχές άσκησης της 

υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε λίμνες, λιμνοθάλασσες και σε δεξαμενές 

στην ξηρά, καθώς και τους χώρους εγκατάστασης των συνοδών και υποστηρικτικών 

υποδομών της δραστηριότητας. Επίσης να διατυπώνουν προτάσεις για τυχόν 

τροποποιήσεις του παρόντος και κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των ανωτέρω 

σχεδίων να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αναδιατύπωση των ρυθμίσεων 

εκείνων που ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με τις ρυθμίσεις του 

παρόντος, ιδιαίτερα όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων και στις 

συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας.  

 

Τα υπό αναθεώρηση Περιφερειακά Πλαίσια βρίσκονται σήμερα στο Α στάδιο 

εκπόνησης των μελετών, δηλαδή στο στάδιο που αφορά στην αξιολόγηση της 

εφαρμογής των θεσμοθετημένων από το 2003 αντίστοιχων Πλαισίων. Στις 

προδιαγραφές τους περιλαμβάνεται η υποχρέωση συσχέτισης και εναρμόνισης των 

κατευθύνσεων των Περιφερειακών με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων και με 

νεώτερες πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και εναρμόνιση του ισχύοντος 

Περιφερειακού Πλαισίου με τη σημερινή κοινωνικοοικονομική συγκυρία, τις 

εντωμεταξύ πληθυσμιακές και διοικητικές εξελίξεις και τις προγραμματικές 

δυνατότητες. Το θέμα των υδατοκαλλιεργειών εξετάζεται ως παραγωγική 

                                                 
2 Που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Ειδικού Πλαισίου 



12 
 

δραστηριότητα, από άποψη αναπτυξιακή και χωρική. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

πρέπει να υπάρχει αναφορά στα κύρια προϊόντα στα οποία ειδικεύονται οι 

Περιφέρειες, να εντοπίζονται οι δυναμικές ζώνες, να εξετάζονται οι οικονομικές ροές 

και οι εξαγωγικές επιδόσεις τους. Στις περισσότερες μελέτες, αναφορές 

περιλαμβάνονται στην ενότητα, στην οποία εξετάζεται η κατάσταση του 

περιβάλλοντος και οι ενδεχόμενες πηγές ρύπανσης. 

 

Η πρώτη διαπίστωση από τις μελέτες του Α1 σταδίου είναι, ότι το θέμα των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και των Ειδικών Πλαισίων που τις ρυθμίζουν 

προκαλούν στους μελετητές μεγαλύτερη αμηχανία από τις υπόλοιπες ενότητες των 

περιεχομένων των μελετών. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι σε μια χρονική περίοδο 

κατά την οποία γίνεται συνεχώς λόγος για την ανάγκη τόνωσης της οικονομίας και 

των παραγωγικών της τομέων με έμφαση στις εξαγωγές, ο χωροταξικός σχεδιασμός 

εμφανίζει κενά σε αυτόν ακριβώς τον κρίσιμο τομέα.  

 

Η εξέταση της εναρμόνισης των Περιφερειακών Πλαισίων με τις κατευθύνσεις των 

μεταγενέστερων Ειδικών Πλαισίων εστιάζει κατά κανόνα στις προβλέψεις των 

τελευταίων που αφορούν στην Περιφέρεια μελέτης, π.χ. με αναφορά στις ζώνες που 

προβλέπονται στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Όμως, η εξέταση αυτή κατά κανόνα δεν 

προβαίνει σε περαιτέρω κριτική αξιολόγηση των προτάσεων αυτών, εξειδίκευσή τους 

ή και διαφοροποίηση με βάση την εκτίμηση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί 

στην περιοχή και συσχετισμό με προβλέψεις των άλλων Ειδικών Πλαισίων, ώστε να 

προκύπτει η σύνθεση των χωροταξικών κατευθύνσεων στην περιοχή με την 

τρέχουσα πραγματικότητα και να προετοιμάζεται η διατύπωση προτάσεων.  

 

Μεταξύ των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η υδατοκαλλιέργεια παρουσιάζει τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσέγγισή της. ∆εν πρόκειται μόνο για ένα νέο και 

σχετικά άγνωστο αντικείμενο, αλλά φαίνεται ότι οι ομάδες μελέτης δεν έχουν πειστεί 

για τη σημασία της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αναφορές σ’αυτήν περιλαμβάνονται 

περισσότερο στην ενότητα για το περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πηγές ρύπανσης, 

παρά στο κεφάλαιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπου θα έπρεπε να 

παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία των μονάδων. Η πιθανότερη ερμηνεία αυτής της 

πρακτικής είναι ότι η παράθεση των μεγεθών της δραστηριότητας συνδέεται με τη 

ρύπανση που προκαλούν, αντί να γίνονται «αντιληπτά» ως ένδειξη της ανάπτυξης 
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της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και της εξωστρέφειάς της, εφόσον το σύνολο 

σχεδόν της παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό.   

 

Η έρευνα των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τις ανάγκες της παρούσας 

εισήγησης περιορίστηκε σε έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων, σε περιοχές με 

ενδιαφέρον για την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, αλλα και ισχυρών 

αντιδράσεων εναντίον της από την κοινή γνώμη. Η γενική διαπίστωση είναι ότι η 

αντιμετώπιση προς την υδατοκαλλιέργεια είναι θετική, ειδικά μετά τη θεσμοθέτηση 

του Ειδικού Πλαισίου3. Να σημειωθεί ότι, με βάση το νόμο 2742/1999, τα σχέδια 

τοπικού επιπέδου θα πρέπει να προσαρμόζονται στις κατευθύνσεις των σχεδίων ή 

πλαισίων ανώτερου χωρικού επιπέδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατευθύνσεις 

για τη δραστηριότητα είναι ασαφείς και παρατηρούνται αναντιστοιχίες μεταξύ του 

κειμένου της απόφασης και των χαρτών που τη συνοδεύουν4. 

 

Τέλος, ένα νέο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξέταση των προοπτικών 

εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και δημιουργίας 

συνθηκών ασφάλειας για τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι η χωροθέτηση 

τουριστικών αναπτύξεων σε περιοχές απομονωμένες, με διαμόρφωση ακτών που 

δεν ευνοεί τις χρήσεις αναψυχής και που είχαν προκριθεί γι’ αυτό το λόγο για την 

ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Παραδείγματα αυτού του τύπου βρίσκονται 

στο νομό Λασιθίου, τον όρμο Σκροπονερίου, τις νήσους Εχινάδες. Το Ειδικό Πλαίσιο 

έχει θέσει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων και η κατά κανόνα  

μεγάλη έκταση των τουριστικών αναπτύξεων δεν δημιουργεί πρόβλημα στις μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας. Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει είναι αν ο όρος της 

απόστασης είναι ικανός να εξασφαλίσει την ομαλή γειτνίαση των δύο 

δραστηριοτήτων ή αν και μόνο η θέα των κλωβών θεωρηθεί στοιχείο που πλήττει την 

τουριστική εικόνα της περιοχής, γεγονός που παρατηρείται σε περιοχές 

παραθεριστικής κατοικίας. 

 
5. Συμπεράσματα 

                                                 
3 Παράδειγμα αυτού του τύπου αποτελεί το ΓΠΣ Αταλάντης ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/26.11.2012 
 
4 Παράδειγμα αυτού του τύπου αποτελεί το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 498/ΤΑΑ/2-10-
2009)  
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Σε συνέχεια των όσων εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει εύλογα το ερώτημα για το 

ποιό μέλλον προοιωνίζεται για την πλήρη εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Υδατοκαλλιέργειες. Με βάση τη στάση που τηρούν σήμερα οι εμπλεκόμενες πλευρές 

τίθεται και ένα γενικότερο ζήτημα για την ανάγκη εκπόνησης Ειδικών Πλαισίων. 

Εχουν πραγματική αξία για τη χωρική οργάνωση, τουλάχιστον των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, τα Ειδικά Πλαίσια; Τους δίνεται η δυνατότητα να εκπληρώσουν τον 

πραγματικό τους ρόλο, που είναι η καταγραφή, η αποσαφήνιση στο ευρύτερο κοινό 

και η εξυπηρέτηση των βασικών χωρικών αναγκών των μονάδων παραγωγικών 

κλάδων, με τρόπο που η λειτουργία τους να μην έρχεται σε σύγκρουση με τη 

διατήρηση ή ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων και να μην υποβαθμίζει 

ανεπανόρθωτα το περιβάλλον; Ή αποτελούν για τον ενδιαφερόμενο κλάδο μια 

πλατφόρμα για περισσότερες μελλοντικά διεκδικήσεις, για τον υποκείμενο χωρικό 

σχεδιασμό μια πολύπλοκη παράμετρο την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη, για τους 

εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης ένα πεδίο πρόσφορο για αυτοπροβολή, για το ευρύ 

κοινό ένα αντικείμενο διοχέτευσης της ενεργητικότητας και ευκαιριών για διάφορες 

διεκδικήσεις και για τη διοίκηση μια επιπλέον ταλαιπωρία; 
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