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Θέμα: «Υποβολή προτάσεων για την μετατροπή της Κ.Υ.Α. 6919/2004 σε
Προεδρικό Διάταγμα».
Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. 1394/14-11-2011 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η
Διοικούσα Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από τις Πενταμελείς Επιτροπές των Κλάδων του
Παραρτήματός μας, κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με την μετατροπή της
Κ.Υ.Α. 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα:
 Στο Άρθρο 2, το οποίο αναφέρεται στην οριοθέτηση των Ζωνών
Προστασίας του Εθνικού Πάρκου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο
υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας καθώς έχει άμεση υδραυλική επικοινωνία
με την ζώνη τροφοδοσίας των λιμνών.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα στο εδάφιο 6, το οποίο
αναφέρεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των οικολογικών
παραμέτρων, θα πρέπει να γίνει ποσοτικοποίηση των απαιτούμενων
προδιαγραφών για τη διαχείριση σε συνδυασμό με επικαιροποιημένες
μελέτες (υδρογεωλογικές, τεχνικές κλπ) όσον αφορά και το σχεδιασμό
των αντιπλημμυρικών έργων. Επίσης, σκόπιμη κρίνεται η εκπόνηση
μελετών επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό των πλημμυρικών
παροχών και των εν δυνάμει περιοχών κατάκλυσης, που θα βοηθήσουν
στον ορθολογικό σχεδιασμό των έργων αυτών.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα το εδάφιο 9, να
συμπληρωθεί

ως

εξής:

«Ως

αλιευτική

δραστηριότητα

νοείται

η

επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία. Η ερασιτεχνική αλιεία θα

διενεργείται σε καθορισμένες μόνον περιοχές της

όχθης. Ο αριθμός

(ανώτατο όριο) των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που θα
δραστηριοποιούνται εντός της λίμνης Βόλβης, όσο και ο αριθμός των
ερασιτεχνών

αλιέων

και

οι

περιοχές

ερασιτεχνικής

αλιείας

θα

καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, κατόπιν σχετικών
μελετών και γνωμοδότηση του Φορέα».
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα το εδάφιο 10, να
διαμορφωθεί ως εξής: «Έργα υποδομής και δράσεις αποκατάστασης
ιχθυολογικού ισοζυγίου……….., μετά από εκπόνηση και έγκριση σχετικής
μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρισης».
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα το εδάφιο 11, να
συμπληρωθεί ως εξής: «Ως έργα βελτίωσης συνθηκών άσκησης του
αλιευτικού επαγγέλματος και διάθεσης των αλιευτικών προϊόντων,
νοούνται και τα έργα υποδομής».
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα το εδάφιο 12, να
τροποποιηθεί

ως

εξής:

«Επιτρέπεται

η

χρήση

των

λιμναίων

οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων. Οι απαιτούμενες χερσαίες ή και
λιμναίες εγκαταστάσεις θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από τις
κείμενες

διατάξεις διαδικασία

αδειοδότησης,

ύστερα

από

μελέτη

σκοπιμότητας της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας».
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα στο εδάφιο 13, να
προστεθεί: «Οι θέσεις ελλιμενισμού για τα αλιευτικά σκάφη να
καθορίζονται και να υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας
με

σύμφωνη

γνώμη

του

Φορέα

Διαχείρισης».

Επίσης, σε ξεχωριστό εδάφιο, να γίνει αναφορά για τα σκάφη
περιήγησης και φύλαξης, όπου ο Φορέας Διαχείρισης να καθορίζει τον
αριθμό αδειών αυτής της κατηγορίας σκαφών και οι άδειες να δίνονται
μετά από σύμφωνη γνώμη του, καθώς και

της αρμόδιας Υπηρεσίας

Αλιείας.
Επιπλέον, οι διατάξεις για τα ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά μέτρα της
αλιείας, για λόγους προστασίας να επιβάλλονται με απόφαση του
Περιφερειάρχη για διάστημα και πέραν του ενός έτους,

όπως θα

καθορίζεται κάθε φορά από την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Αλιείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος του
αρμόδιου για θέματα αλιείας Υπουργού.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, και συγκεκριμένα στο εδάφιο 17, που αφορά
τη λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων δικτύων και γεωτρήσεων, πρέπει

να γίνεται (η λειτουργία και η αδειοδότηση αυτών) βάσει των πρόσφατων
διατάξεων που αφορούν τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και
που συνεπάγονται την πλήρη καταγραφή και νομιμοποίηση αυτών.
Επίσης, πρέπει σαν έργα υδροληψίας να θεωρούνται τα πηγάδια και οι
πηγές που υπάρχουν στην περιοχή. Βάσει των νέων δεδομένων που θα
προκύψουν να γίνεται η λειτουργία και η διαχείριση αυτών. Τέλος, αυτό
αφορά όλα τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε όλη την έκταση της
λεκάνης.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 3, και συγκεκριμένα στο εδάφιο 5, που αφορά
την αποκατάσταση του Ρήχιου ποταμού και την ποσοτική και ποιοτική
βελτίωση του, πρέπει να αναφέρεται πως απαιτούνται υδρογεωλογικές
και λοιπές μελέτες για την παρακολούθησή του.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Ζώνη Α2-Μακεδονικά Τέμπη) και
συγκεκριμένα σε ξεχωριστό εδάφιο , να προστεθεί: «Επιτρέπεται η
ερασιτεχνική αλιεία σε ορισμένες θέσεις, για συγκεκριμένα είδη ψαριών
και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οι θέσεις και τα επιτρεπόμενα
είδη

θα

καθορίζονται

από

την

αρμόδια

Υπηρεσία

Αλιείας

με

γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης».
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 4 (Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας) και
συγκεκριμένα σε ξεχωριστό εδάφιο , να προστεθεί: «Να διαμορφωθούν
τέσσερις (4) ζώνες στη λίμνη Βόλβη ως ζώνες απόλυτης προστασίας της
ιχθυοπανίδας, όπου θα απαγορεύεται μόνιμα η ενάσκηση της αλιευτικής
δραστηριότητας, με σκοπό την προστασία των ιχθυοπληθυσμών. Οι
ζώνες αυτές είναι:
1. Εκβολές ρέματος Σχολαρίου και Ενωτικής τάφρου.
2. Τοποθεσία Μπουγάζι. Από το αντλιοστάσιο της Ρεντίνας μέχρι
την τοποθεσία Τσιβίκα (πριν το ρέμα του Μοδίου).
3. Εκβολές ρέματος Μοδίου.
4. Εκβολές ρέματος Παζαρούδας και Νέας Απολλωνίας.
 Στο Άρθρο 3, παράγραφος 6, και συγκεκριμένα στο εδάφιο Α2, η
περίπτωση ε, να τροποποιηθεί ως εξής: «όλων των περιπτώσεων της 7ης
Ομάδας

(κτηνο-πτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις)….από

την

αρμόδια

Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με τα Άρθρα 8,9, 12 και
13 του Κοινοτικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 1069/2009». (Με βάση τα άρθρα 8 και
9 του Κοινοτικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 1069/2009 για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, τα πτώματα των μηρυκαστικών (μεγάλων και μικρών) ανήκουν
στα υλικά της κατηγορίας 1 και 2. Τα υλικά κατηγορίας Ι σύμφωνα με το
άρθρο 12 του Κανονισμού απορρίπτονται ως απόβλητα μόνο μετά από

αποστείρωση. Τα υλικά κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 ή
απορρίπτονται απευθείας μετά από αποτέφρωση (παράγραφος α) ή για
να απορριφθούν σε εγκεκριμένο χώρο (υγειονομική ταφή) πρέπει πρώτα
να μεταποιηθούν με αποστείρωση υπό πίεση και το υλικό που θα
προκύψει να επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο όπως αναφέρεται στην
παράγραφος β).
 Γενικά προτείνεται:
Α)Σχετικά με τη λειτουργία μεταποιητικών μονάδων και τα υγρά
απόβλητα που παράγουν αυτές, θα πρέπει να συμπληρωθεί πως οι
μονάδες αυτές πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη μη απόρριψη αυτών
ανεξέλεγκτα, καθότι είναι άμεσος ο κίνδυνος μόλυνσης και ποιοτικής
υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής. Παράλληλα και στο
πνεύμα του ΦΕΚ 354/08-03-2011, Κ.Υ.Α. 145116: «Καθορισμός μέτρων,
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», θα πρέπει να τεκμηριώνεται
βάσει υδρογεωλογικής μελέτης η σωστή λειτουργία αυτών και η μη
πρόκληση ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα.
Β) Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες πρέπει να τεκμαίρεται ότι δεν
προκύπτουν επιβαρύνσεις για τον υδροφορέα με την πραγματοποίηση
σχετικής υδρογεωλογικής ή άλλης μελέτης.
Γ) Επίσης, πρέπει να ορίζεται ρητά στην Κ.Υ.Α πως είναι υποχρεωτική η
λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) σε όλη την
περιοχή, καθώς και να διερευνάται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
νερού για εμπλουτισμό από υφιστάμενες μονάδες όπου είναι αυτό
δυνατό.
Δ) Η λειτουργία και κατασκευή συστήματος σηπτικού απορροφητικού
βόθρου σε όλες τις δραστηριότητες της περιοχής να αδειοδοτείται μόνο
ύστερα από εμπεριστατωμένη υδρογεωλογική μελέτη.

Με τιμή,
Για τη Δ.Ε.
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