Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.13 11:41:56
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 63ΩΓ7Λ6-ΙΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος
& Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 21/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4
4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 11η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Επιτροπής
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/133197/157/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής

2.

Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Ρούση Ντζιμάνη Αγγελική - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Κόντης Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

8.

Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

11. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ.
Νικολακόπουλος Δημήτριος και Μπράμος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ:
9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Γνωμοδότηση
επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Αλιείας,
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 72622/1504/12-04-2022 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Α. Γενικά Στοιχεία
Η υπό εξέταση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί την μελέτη του
Προγράμματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 20212027 καθώς και στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών για το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».
Το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 έχει σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση
των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οποίους περιλαμβάνονται:
α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, β) ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, γ)
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και δ) ολοκληρωμένη ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου.
Κύριο συστατικό των Προγραμμάτων 2021-2027 είναι η ύπαρξη μιας ξεκάθαρης λογικής της παρέμβασης. Η
λογική της παρέμβασης του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (Π.Αλ.Υ.Θ.) περιλαμβάνει
την διασύνδεση των εξής στοιχείων:
1. Στόχοι Πολιτικής Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (σε επίπεδο Πολιτικής)
2. Προτεραιότητες (σε επίπεδο Προγράμματος)
3. Ανάγκες βάσει της ανάλυσης SWOT (σε επίπεδο Προγράμματος)
4. Ειδικοί στόχοι (σε επίπεδο Προγράμματος)
5. Τύποι δράσεων (σε επίπεδο Προγράμματος)
5.1. Δείκτες εκροής (σε επίπεδο Προγράμματος)
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5.2. Δείκτες αποτελέσματος (σε επίπεδο Προγράμματος)
6. Τύποι παρεμβάσεων, που συνδέονται με προϋπολογισμούς (σε επίπεδο Προγράμματος)
7. Πληροφορίες για τους δικαιούχους (σε Επιχειρησιακό Επίπεδο)
8. Κόστη (σε Επιχειρησιακό Επίπεδο)
9. Τύποι Πράξεων, που συνδέονται με προϋπολογισμούς και με τους δείκτες αποτελέσματος (σε Επιχειρησιακό
Επίπεδο
Προκειμένου το κάθε Ταμείο να συμβάλλει στις προτεραιότητες της Ένωσης μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά,
εστιάζει σε έναν περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής. Οι στόχοι πολιτικής συνδέονται άμεσα με τις
προτεραιότητες που έχουν τεθεί μέσω του ΕΤΘΑΥ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων,
2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, η συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση,
3. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές
εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και
4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση
ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.
Β. Περιγραφή των προτεραιοτήτων του Π.Αλ.Υ.Θ.
Οι Προτεραιότητες του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021- 2027, οι Ειδικοί Στόχοι
κάθε Προτεραιότητας καθώς και οι τύποι δράσεων που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Πρόγραμμα για την
επίτευξη καθενός από τους Στόχους, παρουσιάζονται παρακάτω:
Η Προτεραιότητα 1 (Π1) συνδέεται με δράσεις που αφορούν στη βιώσιμη αλιεία και την αποκατάσταση ή
διατήρηση των υδρόβιων βιολογικών πόρων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία
της Προτεραιότητας 1 :
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Η Π2 συνδέεται με δράσεις που αφορούν στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία της
Προτεραιότητας 2.
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Η Π3 συνδέεται με δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία της Προτεραιότητας 3.

Η Π4 συνδέεται με δράσεις στήριξης για την άρτια λειτουργία αλλά και εξέλιξη του Κοινού Περιβάλλοντος
Ανταλλαγής Πληροφοριών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία της Προτεραιότητας
4.

Το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 έχει κατατεθεί προς έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ύψους 374.995.903 εκατ. ευρώ.
Γ. Ανάλυση των τύπων δράσεων ανά Ειδικό Στόχο
Ανάλυση της προτεραιότητας 1
Η προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των υδρόβιων
βιολογικών πόρων» συνδέεται με τους ειδικούς στόχους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.6, όπως αυτοί έχουν οριστεί βάσει
ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ταμείου. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τύποι δράσεων ανά ειδικό στόχο :
Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών
δραστηριοτήτων
Ο συγκεκριμένος Ειδικός Στόχος συνδέεται με ένα ευρύ αλλά και συνεκτικό πλέγμα δράσεων για να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας. Στοχεύεται ο εκσυγχρονισμός
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του αλιευτικού στόλου αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία, συνδυαστικά με δράσεις για τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εισαγωγή καινοτομίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην
παραγωγική διαδικασία, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και την
ενθάρρυνση συνεργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δράσεων για την προτιμησιακή υποστήριξη
της μικρής παράκτιας αλιείας, η οποία αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού τομέα στην
Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί σε ενωσιακό αλλά και εθνικό επίπεδο η σημαντικότητα της στήριξης και της
βιώσιμης ανάπτυξής της.
Σχετικά με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, στο προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 αναφέρεται, η
ανάγκη εφαρμογής πιο στοχοθετημένης και εξατομικευμένης στήριξης και της συνέχισης της αύξησης του
ποσοστού στήριξης και της δυνατότητας ευνοϊκότερης διαχείρισης μέσω των προκαταβολών. Η προτιμησιακή
χρηματοοικονομική μεταχείριση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων
εσωτερικών υδάτων, προτείνεται να διατηρηθεί μετά το 2020 ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ευελιξία ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να διευκολύνεται η ανανέωση των γενεών σε ένα γηράσκον
εργατικό δυναμικό. Το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων που στοχεύουν ιδίως στην ενίσχυση της
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας:
➢ Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα.
➢ Βελτίωση της επιλεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων που θα περιορίζουν τις
επιπτώσεις στο οικοσύστημα - Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου.
➢ Εξειδικευμένα μέτρα για την προώθηση της μικρής παράκτιας αλιείας.
➢ Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία.
➢ Επενδύσεις για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός της επαγγελματικής αλιείας, όπως
υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού.
➢ Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτύων αλιέων και αλιευτικών επιχειρήσεων.
➢ Ενίσχυση της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ αλιευτικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
➢ Καλύτερη αξιοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
➢ Επένδυση στη γνώση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αλιείς,
προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
για σημαντικά θέματα του τομέα.
➢ Ανάπτυξη μέτρων προώθησης του οικολογικού χαρακτήρα της αλιείας.
Ειδικός Στόχος 1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης
ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών
Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται μέσω της δράσης: Επενδύσεις για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό
σκαφών ή την αντικατάσταση των μηχανών αυτών, που εντάσσεται στον τύπο δράσεων: Επενδύσεις στα
αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα ενώ δύναται να ενεργοποιείται συνδυαστικά
με τον αντίστοιχο τύπο δράσεων του ειδικού στόχου 1.1.

Η δράση αφορά αποκλειστικά στη Μικρή Παράκτια Αλιεία και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα διαλαμβανόμενα
στον Κανονισμό 1139/2021 του Ε.Τ.Θ.Α.Υ. Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επενδύσεων είναι η
πιστοποιημένη επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% σε σύγκριση με τις εκπομπές της μηχανής που
αντικαθίσταται ή εκσυγχρονίζεται ή η πιστοποιημένη επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου κατά 20% σε
σύγκριση με την κατανάλωση της μηχανής που αντικαθίσταται ή εκσυγχρονίζεται.
Επίσης, μέσω της παρούσας ομάδας δράσεων προωθείται η εισαγωγή καινοτομιών και η χρηματοδότηση
επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτιωμένη
ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και η ενεργοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων, που αφορούν στη χρήση
εναλλακτικών τύπων καυσίμων, όπως φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια ή υβριδικά.
Η βασική ομάδα στόχου του συνόλου των δράσεων του Ειδικού Στόχου είναι οι κάτοχοι άδειας αλιείας σκάφους
(φυσικά και νομικά πρόσωπα).
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Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε
περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού
επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Ο συγκεκριμένος Ειδικός Στόχος συνδέεται με δράσεις για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου όταν επιβάλλεται
παύση δραστηριοτήτων λόγω κρίσιμων καταστάσεων και καταστάσεων που επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας
αλλά και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων,
με σκοπό η αλιευτική δραστηριότητα να καθίσταται βιώσιμη βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
Ο Ειδικός Στόχος 1.3. εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων :
➢ Εφαρμογή προγραμμάτων οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.
➢ Εφαρμογή προγραμμάτων προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Η βασική ομάδα στόχου του συνόλου των δράσεων του Ειδικού Στόχου είναι οι κάτοχοι άδειας αλιείας σκάφους
(φυσικά και νομικά πρόσωπα).
Ειδικός Στόχος 1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας,
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση
Ο Ειδικός Στόχος αυτός προσεγγίζει την επίτευξη της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα υπό διαφορετικό
πρίσμα από τους προηγούμενους. Συνδέεται με δράσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της γνώσης των
θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και με δράσεις για την αποτελεσματική επιτήρηση της αλιευτικής
δραστηριότητας. Οι συγκεκριμένες δράσεις διασφαλίζουν την προστασία και την ανάπτυξη της «υγιούς», με
όρους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, αλιείας.
Έτσι, ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων :
➢ Βελτίωση της γνώσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων
αποτελεσματικής διαχείρισης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
➢ Εφαρμογή εθνικών, ενωσιακών και διεθνών διατάξεων στις θάλασσες, στα μεταβατικά ύδατα, στις
λιμνοθάλασσες και στα εσωτερικά ύδατα.

Στις βασικές ομάδες στόχους του συνόλου των δράσεων του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται οι εξής:
i.Κάτοχοι άδειας αλιείας σκάφους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
ii.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και εποπτευόμενοι φορείς.
iii.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΝΠ) και εποπτευόμενοι φορείς.
Ειδικός Στόχος 1.6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των
υδρόβιων οικοσυστημάτων
Ο συγκεκριμένος Ειδικός Στόχος συνδέεται με δράσεις για την προστασία του οικοσυστήματος, με έμφαση στις
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000. Περιλαμβάνει
δράσεις για την ανάπτυξη της γνώσης για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα εσωτερικά ύδατα και την επίπτωση
της κλιματικής αλλαγής σε αυτά, αλλά και παρεμβάσεις για την παρακολούθηση, την προστασία και την
αποκατάστασή τους.
Έτσι, ο Ειδικός στόχος εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων :
➢ Συλλογή απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων.
➢ Επένδυση στη γνώση, προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα και
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά θέματα του τομέα.
➢ Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
➢ Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης, παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών.
Το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
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Ανάλυση της προτεραιότητας 2
Η προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» συνδέεται με τους ειδικούς στόχους 2.1
και 2.2 όπως αυτοί έχουν οριστεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ταμείου.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στην προτεραιότητα λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές
για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Λαμβάνονται
επίσης υπόψη οι συστάσεις της ΕΕ ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για διοικητική και
νομική απλούστευση, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια των διαδικασιών χορήγησης αδειών, χωρίς όμως να
θίγονται οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η προστασία των καταναλωτών και οι προδιαγραφές υγείας
των ζώων που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης, μείωσης των διοικητικών βαρών για τη χορήγηση αδειών
και για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τέλος, η στήριξη της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων. Στη
συνέχεια παρατίθενται οι τύποι δράσεων ανά ειδικό στόχο :
Ειδικός Στόχος 2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο
Ο συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις για τη στήριξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών,
με έμφαση στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Οι τύποι δράσεων που συμπεριλαμβάνονται αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας
του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την προστασία του περιβάλλοντος,
τον συντονισμένο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των
επιχειρήσεων του κλάδου.
Έτσι, ο Ειδικός στόχος εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων :
➢ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των υδατοκαλλιεργειών.
➢ Προώθηση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
➢ Ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Υδατοκαλλιέργειες.
➢ Ταμείο Στήριξης της Υδατοκαλλιέργειας και της Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
Ειδικός Στόχος 2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων
Ο παρών ειδικός στόχος περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών της διεύρυνσης
της αγοράς στόχου, της αύξησης αποδοχής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της εφαρμογής της
ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την αναβάθμιση
εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της μεταποίησης.
Έτσι, ο Ειδικός στόχος εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:
➢ Βελτίωση των όρων προώθησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
➢ Ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
➢ Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων επιχειρήσεων.
➢ Ταμείο στήριξης της Υδατοκαλλιέργειας και της Μεταποίησης.
Ανάλυση της προτεραιότητας 3
Η προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση
της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές» συνδέεται με
τον ειδικό στόχο 3.1 όπως αυτός έχουν οριστεί βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2021/1139 του
Ταμείου.
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Ειδικός Στόχος 3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς
και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Ο Ειδικός Στόχος αυτός περιλαμβάνει έναν τύπο δράσεων που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων σε
στοχευμένες περιοχές για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του
πολιτισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υποστήριξης της θαλάσσιας οικονομίας και της γαλάζιας
ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία αναπτύσσεται σε ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον, θα
πρέπει να διασφαλιστεί περαιτέρω η συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφόρων μέσων, προκειμένου να
αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και ο κατακερματισμός των δράσεων.
Ο τύπος δράσεων περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των οικονομιών των τοπικών κοινωνιών και της
κοινωνικής τους συνοχής καθώς και προπαρασκευαστικές δράσεις για την ανάπτυξη των ΤΑΠΤΚ (Εκπόνηση
στρατηγικών για τις περιοχές παρέμβασης, μελέτες για τις περιοχές, δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας, κ.α.),
ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης, πιλοτικές δράσεις,
κ.α.
Το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
Ανάλυση προτεραιότητας 4
Η προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση
ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση»
συνδέεται με τον ειδικό στόχο 4.1 όπως αυτός έχει οριστεί βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2021/1139
του Ταμείου.
Ειδικός Στόχος 4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης
των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής
Ο παρών Ειδικός Στόχος περιλαμβάνει έναν τύπο δράσεων που αφορά στις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων
της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής
Πληροφοριών.
Οι δράσεις αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για
την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE), τόσο σε επίπεδο υποδομών (εξοπλισμός και λογισμικό) όσο
και κατάρτισης, την ανάπτυξη πιλοτικών πληροφοριακών προγραμμάτων και τη διασύνδεσή τους με το CISE για
την ενίσχυση της λειτουργικότητας, και την υποστήριξη για τη συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής. Στις
βασικές ομάδες στόχους των δράσεων περιλαμβάνονται οι Δημόσιοι Φορείς.
Συνοψίζοντας, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του επιχειρησιακού σχεδιασμού με βάση την υιοθετούμενη λύση
αναμένεται να έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της
απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όσο και στην καλύτερη διαχείριση και
προστασία των θαλάσσιων, των υδατικών και αλιευτικών περιβαλλοντικών πόρων της χώρας, καθώς οι
προτάσεις του υπό εξέταση Προγράμματος (ως Σενάριο 1) προωθούν μια ισόρροπη προστασία και ανάπτυξη
τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.
εθεί.
Δ. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Βάσει της οδηγίας 2001/42 οι εκτιμώμενες δυνητικές επιπτώσεις του Προγράμματος της νέας προγραμματικής
περιόδου θα πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν σε περιβαλλοντικούς τομείς όπως:
 Ατμόσφαιρα – Κλίμα
 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα
 Υδάτινοι Πόροι
 Τοπίο
 Έδαφος
 Πληθυσμός – Υγεία
 Πολιτιστική κληρονομιά
 Χρήσεις γης – Περιουσιακά στοιχεία
Σελίδα 10 από 19

ΑΔΑ: 63ΩΓ7Λ6-ΙΟΧ
Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν:
 Το είδος της επίπτωσης που αναμένεται, αν πρόκειται δηλαδή για θετική, αρνητική ή ουδέτερη επίπτωση.
 Τον κίνδυνο (πιθανότητα) εμφάνισης της επίπτωσης, αν πρόκειται δηλαδή για χαμηλή, μέση ή βέβαιη
πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης.
 Την ένταση της επίπτωσης, αν πρόκειται δηλαδή για, αμελητέα, ασθενή, μέτρια ή σημαντική επίπτωση.
 Την έκταση της επίπτωσης, αν πρόκειται δηλαδή για επίπτωση σε τοπικό ή ευρύτερο πεδίο.
 Τη δυνατότητα αντιμετώπισης, πρόληψης ή αναστροφής της επίπτωσης.
 Το χρονικό ορίζοντα εμφάνισης της επίπτωσης, αν δηλαδή θα είναι βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη.
 Τη διάρκεια της επίπτωσης, αν δηλαδή θα είναι μόνιμη, προσωρινή.
Για την απεικόνιση της αξιολόγησης κάθε περιβαλλοντικού στόχου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος συμβολισμός
για κάθε κριτήριο :

Έτσι, παρουσιάζονται στους κάτωθι συγκεντρωτικούς Πίνακες οι σημαντικότερες επιπτώσεις στους τομείς που
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και το μέγεθος και το
είδος της επίπτωσης.
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Πίνακας 1 : Πίνακας Επιπτώσεων των Ειδικών Στόχων της Προτεραιότητας 1 ανά Περιβαλλοντικό Στόχο

Πίνακας 2 : Πίνακας Επιπτώσεων των Ειδικών Στόχων της Προτεραιότητας 2 ανά Περιβαλλοντικό Στόχο
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Πίνακας 3 : Πίνακας Επιπτώσεων των Ειδικών Στόχων της Προτεραιότητας 3 ανά Περιβαλλοντικό Στόχο

Πίνακας 4 : Πίνακας Επιπτώσεων των Ειδικών Στόχων της Προτεραιότητας 3 ανά Περιβαλλοντικό Στόχο
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Ε. Επισημάνσεις Υπηρεσίας
Μετά την μελέτη του υπό εξέταση Προγράμματος διαπιστώνεται ότι αυτό έχει ουσιαστικά επαναλάβει την
καταγραφή των στόχων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των ενδεικτικών τύπων δράσεων
που αναφέρει ο σχετικός Κανονισμός, χωρίς να υποδεικνύει τα αναγκαία, για τη συγκεκριμένη περίοδο, με
προτεραιοποίηση και ποσοτικοποίηση αυτών. Έτσι, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις
με σαφή χρονικό ορίζοντα και εκτίμηση προϋπολογισμού αυτών για κάθε ένα από τα κύρια προβλήματα της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας αυτών.
Ακόμη, στην υπό εξέταση ΣΜΠΕ δεν γίνεται αντιληπτό αν θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Ειδικό
Ταμείο (αναφέρεται ότι «εξετάζεται» και «προβλέπεται») για την Μικρή Παράκτια Αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια
και τη μεταποίηση.
Επίσης, χρήζουν επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των αναφερόμενων δεδομένων στη ΣΜΠΕ σχετικά με τις
αναφορές ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, στις Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες (Ε.Π.Μ.) και τα Σχέδια Διαχείρισης (Σ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών, στις εγκεκριμένες και υπό
έγκριση ΠΟΑΥ και της οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος εντός αυτών.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν ακόμα κάποιες δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν
στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας και της
ανταγωνιστικής της παρουσίας της στον ευρύτερο ελληνικό περίγυρο, ήτοι :
Στην Προτεραιότητα 1 να συμπεριληφθεί :
 Εξειδίκευση στόχων και δράσεων όσον αφορά τη συλλεκτική αλιεία ήτοι να λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή
κατάσταση του στόλου, τη διάρθρωση του αλιευτικού πληθυσμού και την κατάσταση των αποθεμάτων των
ελληνικών θαλασσών.
 Δράση για την δυνατότητα κάλυψης δαπανών διαχείρισης συσκευών που αποβλέπουν στην υλοποίηση ενός
συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης (που με το νέο Κανονισμό ελέγχου θα επεκταθεί και στη Μικρή Παράκτια
Αλιεία) σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού 508/2014/ΕΚ.
Στην Προτεραιότητα 2 να συμπεριληφθεί :
 Να εξειδικευτεί η ανάγκη οικονομικής στήριξης για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και εκτός
προστατευόμενων περιοχών, αλλά εντός ΠΟΑΥ.
 Να εξειδικευτεί δράση η οποία θα συνδέει το υπό εξέταση Πρόγραμμα με το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΕΣΣΑΥ), αφού αυτό παρουσιάζει συγκεκριμένους στόχους.
 Να εξειδικευτούν οι προτεινόμενες δράσεις που αφορούν την απλούστευση του καθεστώτος αδειοδότησης
υδατοκαλλιεργειών, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών (με ή χωρίς ΠΟΑΥ)
και ένταξής τους στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την
έκδοση αδειών αλιευτικών σκαφών καθώς και των κριτηρίων επαγγελματικότητας των αλιέων.
 Να προβλεφθεί δράση χρηματοδότησης για την εκπόνηση Μελετών όσον αφορά κρατικά έργα (δημόσια
ιχθυοτροφεία και λοιπά συνοδά έργα) έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠΑλΘ 2021-2027.
Επισημαίνεται ότι όλα τα νέα έργα ή δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των δράσεων του
υπό εξέταση Προγράμματος θα πρέπει να έχουν πλήρη εναρμόνιση με όλα τα χωροταξικά και διαχειριστικά
σχέδια, έτσι ώστε να αποφευχθούν αντιθέσεις και αντιφάσεις που θα οδηγήσουν σε εμπλοκή. Έτσι θα πρέπει
πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη :
Το ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Τα Ειδικά χωροταξικά σχέδια όπως της Βιομηχανίας, των ΑΠΕ, των Υδατοκαλλιεργειών, των Καταστημάτων
Κράτησης και του Τουρισμού που επίκειται.
Ο Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός όπως τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια – Ειδικά χωρικά Σχέδια και το Πολεοδομικό
Σχέδιο Εφαρμογής.
Τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 2000 τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση των
σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται στις περιοχές αυτές.
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Τους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, όπως αναρτήθηκαν
από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4546/2018 και
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα ενώ περιλαμβάνει τον τομέα της ενέργειας, της ναυτιλίας, της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού, της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και τη διατήρηση,
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Τις εγκεκριμένες και υπό έγκριση Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).
Τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013).
Την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1379/2013).
Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014).
Τον Κανονισμό για τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1241/2019).
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1004 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1139/2021).
Τις Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ
(COM(2013)229/2013).
Την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της ΕΕ (COM(2007)575/2007).
Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 η οποία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
Την Εθνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.
Η συσχέτιση των δράσεων με τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην περιοχή του δυτικού Πατραϊκού Κόλπου,
για το οποίο εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ με την Κ.Υ.Α.169896/2013 και το οποίο περιλαμβάνει τμήματα στις Δυτικές Ακτές
της Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
Τον Οδηγό για την συνύπαρξη Υδατοκαλλιέργειας και Natura 2000 (Βιώσιμες δραστηριότητες
Υδατοκαλλιέργειας στο Δίκτυο) έτους 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στ. Προτεινόμενοι όροι
Με την προϋπόθεση αποσαφήνισης των προαναφερόμενων θεμάτων που τέθηκαν στην Ενότητα Ε του παρόντος,
προτείνονται οι κάτωθι όροι :
➢ Να ακολουθούνται οι προτάσεις, κατευθύνσεις και τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και
αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον που περιγράφονται στο Κεφ. 7.5 της
ΣΜΠΕ.
➢ Να εφαρμοστεί Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης τόσο στη φάση κατασκευής των έργων αλλά
και κατά τη φάση λειτουργίας αυτών, που να παρακολουθεί κατ’ ελάχιστο τις παραμέτρους : α) Βιοποικιλότητα
(Χλωρίδα-Πανίδα), β) Ατμόσφαιρα, γ) Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή, δ) Έδαφος, ε) Υδατικοί Πόροι, στ) Ακουστικό
Περιβάλλον – Θόρυβος και ζ) Τοπίο.
➢ Για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης με την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
σε όσα απαιτούνται.
➢ Για τα έργα και τις δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός των ορίων προστατευόμενων περιοχών του
δικτύου Natura 2000, θα πρέπει να εκπονείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης σύμφωνα με το
Ν.
4014/2011 και τις προδιαγραφές της Υ.Α. 170225/2014 (Α΄ Κατηγορία) ή της Υ.Α. 52983/1952/2013 (Β’
Κατηγορία), η οποία θα εστιάζει στις επιπτώσεις στα είδη και τα ενδιαιτήματα σύμφωνα με τους καθορισμένους
στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους
και προϋποθέσεις.
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας
υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα.
2) Την

υπ’

αριθ.

248595/2016

(ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016)

απόφαση

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
3) την υπ’ αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
4) Την υπ’ αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014).
8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21048/1345/02-03-2022 Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ’ (αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή)).
10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.
11) Τις προσθήκες στην ΣΜΠΕ, όπως τις διατύπωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Επιτροπής κ. Κούστας Κωνσταντίνος (ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/
141535/171/2022) και έχουν ως κάτωθι:
«Είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο που τοποθετεί στόχους και στρατηγικές καθώς και βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες αποφάσεις .Είναι ένας ΄΄οδικός χάρτης΄΄που στοχεύει να απαντήσει στα ερωτήματα :Που
βρισκόμαστε τώρα-που θέλουμε να οδηγηθούμε –πως θα φτάσουμε εκεί;
Λέμε λοιπόν από την εμπειρία, μελέτη και έρευνα ότι ένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν εστιάζεται στην επίτευξη
ενός μόνο στόχου αλλά οφείλει να συμπεριλάβει και να γιατρέψει ταυτόχρονα πολλούς παράγοντες. Ένα
Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αλιεία σε μία χώρα όπως η Ελλάδα με την πιο εκτεταμένη ακτογραμμή, με τα 2000
περίπου νησιά και με το 19% του στόλου της Ευρωπαϊκής αλιείας που αποτελείται κατά 95% από μικρά παράκτια
σκάφη (STECF 2015) δεν είναι λογικό να εστιάζεται στην επίτευξη ενός κύριου στόχου και μάλιστα αυτό της
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διάλυσης μεγάλου αριθμού σκαφών, αλλά στη συνδυασμένη επίτευξη ενός πλέγματος στόχων ιδιαίτερα για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στις εξαρτημένες από αυτήν περιοχές.
Η οποιαδήποτε ΣΜΠΕ δεν θα δώσει καμιά απάντηση εάν βασιστεί σε μια άνευρη από καθέδρας μελέτη και μόνο,
ξεφεύγοντας από την αναγκαιότητα της έρευνας πεδίου απαντώντας στα κρίσιμα ερωτήματα που βάζουν οι
παράκτιοι αλιείς και αυτοί των λιμνοθαλασσών της περιοχής μας και όχι μόνο. Η συμβατική προσέγγιση της
αλιευτικής διαχείρισης «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) υπήρξε αναποτελεσματική, στοιχείο που
συναντάται και στα περισσότερα παραδοσιακά και μικρής κλίμακας αλιευτικά συστήματα (Hauzer et al. 2013).
Προτάσεις με βάσει το ΕΠΑΛ 2021-2027
Στις σελίδες 1 και 2 να συμπεριληφθούν
Στους ορισμούς προτείνουμε να περιληφθούν τα παρακάτω:
1.Να διαχωριστεί η εντατική υδατοκαλλιέργεια από την εκτατική υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες.
2.Να προστεθεί ορισμός για τις υποδομές υποστήριξης των εκμεταλλεύσεων των λιμνοθαλασσών
3.Να προστεθεί ως ξεχωριστή κατηγορία αυτή των ψαριών των λιμνοθαλασσών καθώς και το αυγοτάραχο και
χέλι.
4.Στο κείμενο θα πρέπει να μην συνοδεύει τις λιμνοθάλασσες η άστοχη έκφραση που προέρχεται από
παλαιότερα και αναπαράγεται συνεχώς αφ΄ότου δεν ισχύει, ο χαρακτηρισμός «υφάλμυρα νερά» αφού είναι
γνωστό ότι η αλατότητα μεταξύ των διαφορετικών λιμνοθαλασσών είναι διαφορετική, το δε βασικό
χαρακτηριστικό της κάθε λιμνοθάλασσας στην οποία στηρίζεται η υψηλή παραγωγικότητά της είναι οι ζώνες
διαβαθμισμένης αλατότητας που στην διάρκεια του έτους μεταβάλλονται συνεχώς .
Σελ. 3 σε συνέχεια της πρώτης παραγράφου να προστεθεί…
Ειδικότερα και όσο αφορά την εκτατική υδατοκαλλιέργεια επισημαίνεται ότι, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες της
Μεσογείου είναι σημαντικά και εύθραυστα οικοσυστήματα και θεωρούνται σημαίνοντες προστατευόμενοι
οικότοποι (κωδ. 1150) που παρέχουν πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η κοινωνική και πολιτιστική σημασία
τους αναγνωρίζεται διεθνώς. Την τελευταία δεκαετία επισημάνθηκε η συμβολή της παραδοσιακής αλιείας στη
συνολική διατήρηση αυτών των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
Στην σελ. 6 αμέσως μετά την πρώτη παράγραφο του 1.1.να προστεθεί η επισήμανση
Αντίθετα, η εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών βαθμιαία συρρικνώνεται χωρίς να λαμβάνονται τα ειδικού
χαρακτήρα μέτρα που απαιτούνται και παρά το γεγονός ότι όλες οι μελέτες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της αλιευτικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών είναι κομβικό σημείο
για το μέλλον των προστατευόμενων αυτών οικοσυστημάτων.
Στην σελίδα 11 είναι αναγκαίο λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των λιμνοθαλασσών τόσο για τις περιοχές που
αυτές βρίσκονται όσο και για το περιβάλλον να προστεθούν τα αντίστοιχα με τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες
στοιχεία για τον αριθμό , τις εκτάσεις την οικονομική και την παραγωγική απόδοση στις διαφορετικές
Μεσογειακές χώρες.
Στις σελίδες 18 και 19 τα στοιχεία που παρουσιάζονται σχετικά με τις Ελληνικές λιμνοθάλασσες είναι λάθος τόσο
για την παραγωγή όσο και για την απασχόληση. Στηρίζονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που είναι ελλιπή ενώ
υφίσταται το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών όπου κάθε χρόνο κατατίθενται από τους αλιευτικούς
συνεταιρισμούς τα στοιχεία που αφορούν τον κύκλο εργασιών, την νόμιμη υπόστασή τους και τα μέλη τους.
Επιπρόσθετα δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η «Ελεύθερη» Επαγγελματική Αλιεία σε λιμνοθάλασσες, όπου
αυτή υφίσταται (π.χ Μεσολόγγι, Άρτα).
Ως πηγή στοιχείων δεν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες αλιείας που συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις
αξιολόγησης, σύμφωνα με το αρ.54 του Α.Κ. 420/1970, ενώ διαθέτουν στοιχεία για τον αριθμό τα χαρακτηριστικά
και τις παραγωγές αλιευτικών σκαφών, που εργάζονται εντός των λιμνοθαλασσών, καθώς και τον αριθμό των
επαγγελματιών αλιέων. Για την παράνομη αλιεία στις λιμνοθάλασσες υπάρχουν μελέτες και εργασίες που δίδουν
σχετικές εκτιμήσεις. Τα αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία είναι αναγκαία και υπάρχουν στις υπηρεσίες της
Διεύθυνσης αλιείας της περιφέρειας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά σε ένα επιχειρησιακό
σχέδιο που αφορά τον ιδιαίτερο αυτό κλάδο και τους οικοτόπους που δραστηριοποιείται.
Επίσης η παραγωγή στις λιμνοθάλασσες δεν μπορεί να προσεγγίζεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν των μονάδων
των εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών και έτσι να αξιολογείται ισοπεδωτικά με ενιαίο τρόπο. Για αυτό τον λόγο κατά
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την άποψή μας θα πρέπει να συνταχθεί ειδικό κεφάλαιο για τον τομέα της εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας
(ίμνοθάλασσες-διβάρια )που θα αξιοποιήσει τα πραγματικά διαθέσιμα στοιχεία από τις επίσημες πηγές και δεν
θα περιοριστεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να διορθωθούν και να αποκτήσουν
αντιστοιχία με τις πηγές αυτές.
Ιδιαίτερη αναφορά θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει στις εκτός εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσες της χώρας
σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.35 παρ.7 του Α.Κ. 420/1970 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στις σελίδες 23 έως 28 θα πρέπει να προστεθούν για τις λιμνοθάλασσες ανάλογες εκτιμήσεις που να περιλάβουν,
εκτός από τους φορείς της αγοράς δηλαδή τους μισθωτές λιμνοθαλασσών και τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει και
από διοικητικούς, ερευνητικούς κι επιστημονικούς φορείς για την παραγωγή των λιμνοθαλασσών. Οι εκτιμήσεις
αυτές είναι άκρως αναγκαίες λόγω της ιδιαιτερότητας της εκμετάλλευσης των συστημάτων αυτών. Σχετικές
εκτιμήσεις υφίστανται και έχουν σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιευτεί ή δημοσιοποιηθεί.
Στην σελ.32 θα πρέπει να προστεθούν :
• Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την απαλλαγή περιβαλλοντικής
αδειοδότησης ή την έκδοση ΠΠΔ για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων σε λιμνοθάλασσες.(κατοικίες ψαράδων)
• Διευθέτηση των ζητημάτων σχετικά με τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας καθώς και την άδεια εκτέλεσης
έργων από την Κτηματική Υπηρεσία του δημοσίου.
• Τα θέματα αυτά επιδρούν σημαντικότατα ακόμα και ως τροχοπέδη στην εκτέλεσης έργων αποκατάστασης από
επιβλαβείς παρεμβάσεις του παρελθόντος σε λιμνοθάλασσες για αποκατάσταση της φυσικής δομής του
περιβάλλοντός τους ή την ζωτική ανάγκη αποκατάστασης της κυκλοφορίας των νερών.
Στο κεφ.2.1 σελ. 32 καθώς και σε όλα τα επόμενα κεφάλαια λείπει οποιαδήποτε αναφορά στις εκτατικές
υδατοκαλλιέργειες και ως εκ τούτου αδυνατούμε να καταθέσουμε σχετικές προτάσεις επί του κειμένου όπως
κάναμε ως ΄΄Αντίσταση πολιτών΄΄παραπάνω.
Υπάρχουν ‘όμως πολύ σοβαρά θέματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση καθώς και την ανάδειξη των
προϊόντων των λιμνοθαλασσών, όπως :
1.ο διαχωρισμός στην εμπορία των προϊόντων εντατικής και εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας και η ενημέρωση του
καταναλωτή
2.η πιστοποίηση των ψαριών των λιμνοθαλασσών και η έλλειψη προστασίας στην πράξη ακόμα και του
αυγοτάραχου ΠΟΠ
3.Η ρύθμιση των για χρόνια εκκρεμών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του καν. 1100/2007 σχετικά με το χέλι
4.Η προσαρμογή των προϋποθέσεων ένταξης και καταβολής ενισχύσεων στους μισθωτές λιμνοθαλασσών
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και των ιδιαιτεροτήτων παραγωγής χωρίς ταύτιση με αυτές
που αφορούν τις μονάδες εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας.
5.Η αναγκαιότητα ιδιαίτερης ενίσχυσης σε επενδύσεις σε λιμνοθάλασσες που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος, την καινοτομία, και την ενίσχυση των πληθυσμών των λιμνοθαλασσών και των ιχθυαποθεμάτων
της παράκτιας ζώνης.
6. Η δρομολόγηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης. Προτείνουμε ρυθμίσεις ώστε να
μπορεί να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή των μισθωτών λιμνοθαλασσών από τα ποσά που καταβάλλονται ως
μίσθωμα. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 54 ν.420/1970 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και στην πράξη παραχώρησης χρήσης και στην βάσει αυτής τροποποιηθείσα σύμβαση μίσθωσης της
λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου, που αποτελεί βέλτιστη πρακτική).
7. Προτείνουμε την οικονομική στήριξη των μισθωτών στις λιμνοθάλασσες από την μείωση του των αλιευμάτων
που είναι ιδιαίτερα αυξανόμενοι εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των προστατευόμενων ψαροφάγων πουλιών .
Είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις από τους αλιείς των λιμνοθαλασσών και της
παράκτιας ζώνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του μπλε κάβουρα ιδιαίτερα σε περιοχές που τα τελευταία
χρόνια για πρώτη φορά εξαπλώνεται ο πληθυσμός του σε βάρος της αλιείας, της φυσικής δομής και της
ισορροπίας του οικοσυστήματος. Οφείλουμε με δράσεις περιορισμού να περιορίσουμε το φαινόμενο, ιδιαίτερα
σε ορισμένες μικρές λιμνοθάλασσες. Πρέπει να παρθούν μέτρα ώστε να σταματήσει η μίσθωση από τους
μισθωτές για την παραγωγή του μπλε καβουριού καθώς και μέτρα για την διαχείριση των πληθυσμών του γιατί
αυτό είναι σε βάρος της αλιείας της ευρύτερης παράκτιας ζώνης και της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων
αυτών περιοχών.
Σελίδα 18 από 19

ΑΔΑ: 63ΩΓ7Λ6-ΙΟΧ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος
Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Μωραΐτης Νικόλαος και
Κούστας Κωνσταντίνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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