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Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωµατική έγινε µια προσπάθεια εκτίµησης και αξιολόγησης της
ποιότητας

των

µελετών

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

που

αφορούν

τις

ιχθυοκαλλιέργειες που εκπονήθηκαν στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία.
Για τον σκοπό αυτό αρχικά µελετήθηκαν επιστηµονικά συγγράµµατα και µελέτες
ερευνητικών εργαστηρίων (όπως του ΙΘΑΒΙΚ και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

(1)

)

που αφορούσαν την περιβαλλοντολογική συµπεριφορά των ιχθυοκαλλιεργειών, την
φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήµατος και τα φαινόµενα που παρουσιάζονται ή που
τυχόν να παρουσιάζονται στη µικροκλίµακα και στη µακροκλίµακα µιας εγκατάστασης
ιχθυοκαλλιέργειας .
Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε το ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, και συγκεκριµένα µε το τµήµα
∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν 15 εγκριθείσες
µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιχθυοκαλλιεργητικών σταθµών. Αυτό το δείγµα
των µελετών επιλέχθηκε µε τυχαίο τρόπο και µε µόνους γνώµονες την χρονολογική
κατανοµή, και το φάσµα της δυναµικότητας (παραγωγή ανά έτος).
Έπειτα καταρτίστηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 34 συνολικά θέµατα, µε στόχο να
εξετασθούν τόσο οι προδιαγραφές που ορίζονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας, όσο
και τα στοιχεία που κρίνεται ότι συµβάλλουν καθοριστικά στην αξιοπιστία και την
ποιότητα µιας µελέτης. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια των µελετών του δείγµατος
παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι.
Μετά την εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε κάθε δείγµα τα αποτελέσµατα
υπεβλήθησαν σε επεξεργασία µε τη βοήθεια του στατιστικού λογισµικού SPSS 10.0 και
του Microsoft Excel. Παράλληλα µε την µελέτη των δειγµάτων αποκτήθηκε µια
συνολικότερη εικόνα και εντοπίσθηκαν και παρουσιάζονται διάφορα χαρακτηριστικά
παραδείγµατα καλής και κακής πρακτικής για τα θέµατα, βάσει των οποίων έγινε και η
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αξιολόγηση του δείγµατος. Επίσης τα δείγµατα συγκρίθηκαν µεταξύ τους βάσει
χαρακτηριστικών όπως είναι οι χρόνοι εκπόνησής τους, οι δυναµικότητες καθώς και οι
ιχθυοφορτίσεις (κιλά ψαριών ανά m3 νερού).
Στην αξιολόγηση των µελετών λήφθηκε υπ’ όψιν η χρονική απόσταση δηµιουργίας τους,
η οποία µοιραία επηρέασε τις επιστηµονικές ιδέες και τις απόψεις που εκφράζουν.
(Φάσµα µελετών από 1991 έως 2003).
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1. Εισαγωγή
1.1 Περιβάλλον και ανθρώπινες δραστηριότητες
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ανέκαθεν είχαν την τάση να µετασχηµατίζουν και να
χρησιµοποιούν το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό το επηρέαζαν άλλοτε θετικά και
άλλοτε αρνητικά.
Μέχρι τις αρχές του περασµένου αιώνα (20ού) στις επιστήµες κυριαρχούσε η
ενθουσιώδης αντίληψη ότι το περιβάλλον είναι ανεξάντλητο και έχει άπειρες δυνάµεις
που το ωθούν προς τους δικούς του νόµους. Κυρίαρχη ήταν επίσης η κατανόηση του
περιβάλλοντος µέσα από µηχανιστικά µοντέλα (η λεγόµενη µηχανιστική αντίληψη του
περιβάλλοντος). Χρειάστηκε πολύς χρόνος, σκέψη και πολλά λάθη ώσπου να
αντιστραφεί ή µάλλον να ανανεωθεί και να βελτιωθεί η αντίληψη που διαθέταµε για τον
κόσµο µας και για το περιβάλλον.
Έτσι έγινε κατανοητό ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ότι η αντοχή του
περιβάλλοντος σε αλλαγές είναι πεπερασµένη καθώς και η δύναµη αφοµοίωσης που
αυτό διαθέτει (φέρουσα ικανότητα του συστήµατος).
∆ηµιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος και η έλλογη και
προνοητική αξιοποίησή του, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις γενιές που µέλλονται να
έλθουν (Αειφόρος ανάπτυξη). Για αυτό το λόγο διεθνώς έγιναν προσπάθειες εµπέδωσης
αυτής της αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος τόσο σε ατοµικό επίπεδο,
καθώς και σε συλλογικό, βιοµηχανικό, κρατικό και διακρατικό.
Ο σχετικός προβληµατισµός άρχισε στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ στο δεύτερο µισό της
δεκαετίας του 60, ενώ από την 1.1.1970 τέθηκε σε ισχύ στις ΗΠΑ ο νόµος για την
Εθνική Περιβαλλοντική Πολιτική, µε ιδιαίτερη αναφορά στην λειτουργία της Εκτίµησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ε), µέρος των οποίων αποτελούν και οι Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), θεσµός που επηρέασε πολλές άλλες χώρες στη
συνέχεια.

(2)

. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι διεθνείς συµβάσεις και

πρωτόκολλα προς την κατεύθυνση της µείωσης των πιέσεων προς το περιβάλλον που
ακολούθησαν, έχουν αποτύχει και απορριφθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Τέτοιες
προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιαπωνία (Κιότο), Νότια Αφρική
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(Γιοχάνεσµπουργκ, 2η Παγκόσµια Σύνοδος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη), Βραζιλία (6η
παγκόσµια διάσκεψη για την περιβαλλοντική νοµοθεσία) κ.α. οι οποίες όµως δεν είχαν
την καθολική αποδοχή από τους συµµετέχοντες, µε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία
να µην έχουν υπογράψει ορισµένες από αυτές.

(3)

1.2 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένας θεσµός που άρχισε να επιβάλλεται
στις νοµοθεσίες κυρίως των ανεπτυγµένων χωρών, µε σκοπό την εξέταση, πρόβλεψη και
έγκαιρη διόρθωση των πιθανών ανεπιθύµητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
ενδέχεται να επιφέρει ένα ανθρώπινο έργο. Πριν από τη θεσµοθέτηση του σηµερινού
νοµικού πλαισίου, στη τέλη της δεκαετίας του 1970 η αναγκαιότητα και το περιεχόµενο
των περιβαλλοντικών µελετών αποτελούσε αντικείµενο επιστηµονικού προβληµατισµού,
ο οποίος εντάθηκε στις αρχές του 1980.
Η συνολικότερη ποιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που µπορεί να υιοθετεί κάθε
χώρα, επηρεάζεται και καθορίζεται από διάφορες συνιστώσες. Το οικονοµικό συµφέρον,
το πολιτικό κόστος, οι αντιδράσεις των επηρεαζόµενων, οι κοινωνικές ανάγκες είναι
µερικοί από αυτούς τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη.
Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι το περιβάλλον είναι ένα δυναµικό σύστηµα, το οποίο
µεταβάλλεται συνεχώς. Κατά συνέπεια συνεχώς πρέπει να ελέγχεται και να αναθεωρείται
η υπάρχουσα κατάσταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους
καθώς και η εκάστοτε περιβαλλοντική πολιτική και οι υπάρχουσες αντιλήψεις και νόµοι.

2. Ο Τοµέας των ιχθυοκαλλιεργειών
2.1 Γενικά
Η µέθοδος των ιχθυοκαλλιεργειών ήταν γνωστή και εφαρµοζόταν στην Κίνα πριν από
τουλάχιστον 3000 χρόνια (4) .
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Για τον σύγχρονο τρόπο εφαρµογής θα µπορούσαµε να πούµε ότι η υδατοκαλλιέργεια
είναι ο κλάδος της αλιευτικής παραγωγής που ασχολείται µε την εκτροφή υδρόβιων
ζώων ή φυτών κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες αναπαραγωγής και ανάπτυξης µε σκοπό
την πραγµατοποίηση της υψηλότερης δυνατής παραγωγής µε τον πιο οικονοµικό τρόπο.
Η υδατοκαλλιέργεια είναι δηλαδή η εντατική εκµετάλλευση περιορισµένων υδάτινων
πόρων υπό ελεγχόµενες συνθήκες µε σκοπό την ελεγχόµενη παραγωγή των ειδών. Η
διαδικασία της υδατοκαλλιέργειας στηρίζεται στην τεχνητή αναπαραγωγή γόνου και την
εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εκτροφής και ανάπτυξης µε σκοπό τον κατά το
δυνατόν περιορισµό των απωλειών. Λόγω της ύπαρξης των ειδικών αυτών συνθηκών
επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση (παραγωγή ανά m3 νερού) σε σχέση µε το φυσικό
περιβάλλον ανάπτυξης των υδρόβιων ειδών.
Η διαδικασία εκτροφής απαιτεί τη χρησιµοποίηση ειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού, καθώς και υψηλό κόστος επένδυσης σε σχέση µε τη συλλεκτική αλιεία. (5)
Με τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο η γεωργία αντικατέστησε την συλλογή αγρίων φυτών
και η κτηνοτροφία αντικατέστησε το κυνήγι, η υδατοκαλλιέργεια συµπληρώνει την
αλιεία. Έτσι λοιπόν, οι µέθοδοι της υδατοκαλλιέργειας, αν και εφαρµόστηκαν αργά για
ευρεία παραγωγή σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους, δεν άργησαν να επεκταθούν και να
εφαρµοστούν από αρκετές χώρες.
Αναλυτικότερα, οι ιχθυοκαλλιέργειες είχαν µια αύξηση παραγωγής βιοµάζας της τάξης
του 11% ετησίως την δεκαετία που πέρασε και θεωρούνται ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος
τοµέας στην παγκόσµια οικονοµία τροφίµων. Πραγµατοποιήθηκε ένα άλµα από τα 13
εκατοµµύρια τόνους παραγωγής το 1990 στα 31 εκατοµµύρια τόνους το 1998

(4)

, που το

2000 άγγιξε τα 40 εκατοµµύρια τόνους.
Μια αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της αλιευτικής παραγωγής σε παγκόσµιο
επίπεδο, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, στο οποίο παρόλο κάπως υπερβολικά
αισιόδοξα, παρατηρούµε την σταθεροποίηση της αλίευσης ελεύθερων ψαριών και την
ραγδαία αύξηση της ιχθυοκαλλιεργούµενης παραγωγής.
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Γράφηµα 2.1: Απεικόνιση παραγωγής άγριων ψαριών και ιχθυοτροφείου τα χρόνια 1984
– 2025
Ένας από τους βασικούς λόγους της εξάπλωσης των µεθόδων ιχθυοκαλλιέργειας είναι
ακριβώς η σταθεροποίηση της αλίευσης των ελευθέρων πληθυσµών. Αυτή η
σταθεροποίηση της παραγωγής σε συνδυασµό µε το ότι οι αλιευτικές προσπάθειες
εντείνονται τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει ότι τα θαλάσσια οικοσυστήµατα έχουν
φτάσει τα όρια της παραγωγικής τους ικανότητας και δέχονται πλέον έντονη καταπόνηση
(υπεραλίευση). Μάλιστα η καταπόνηση αυτή δεν αφορά µόνο τους αλιευόµενους
ιχθυοπληθυσµούς αλλά συνολικότερα το θαλάσσιο οικοσύστηµα µιας και οι τεχνικές
αλιείας που µέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί δεν είναι καθόλου επιλεκτικές.
Έτσι ολοένα γίνεται πιο δύσκολη η ικανοποίηση των καταναλωτικών απαιτήσεων µε τις
παραδοσιακές µεθόδους αλιείας.
Υπό αυτό το πρίσµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εφαρµογή των µεθόδων της
ιχθυοκαλλιέργειας συµβάλλει προς την κατεύθυνση της διάσωσης των απειλούµενων
θαλασσών, αλλά και την παροχή καλής ποιότητας ζωικής πρωτεΐνης στον συνεχώς
αυξανόµενο ανθρώπινο πληθυσµό.
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2.2 Ανάλυση και παρουσίαση της λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών
2.2.1 Ιχθυογεννητικοί και Ιχθυοκαλλιεργητικοί σταθµοί
Η βασική (θεωρητική) ιδέα της λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών αναφέρθηκε στην
αρχή της παραπάνω παραγράφου.
Ο τοµέας των ιχθυοκαλλιεργειών διακρίνεται σε δύο ξεχωριστές περιόδους. Την περίοδο
της εκτροφής του γόνου και την περίοδο της εκτροφής του ψαριού µέχρι το τελικό και
επιθυµητό µέγεθος.
Η πρώτη περίοδος λαµβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη στεριά και
ονοµάζονται ιχθυογεννητικοί σταθµοί. Μέσα σε ειδικά διαµορφωµένες δεξαµενές, στις
οποίες ελέγχονται όλοι οι βασικοί για την επιβίωση των πληθυσµών παράγοντες όπως
θερµοκρασία νερού, αλατότητα, επίπεδα διαλυµένου οξυγόνου, τροφή κ.ά., από ψάρια τα
οποία έχουν επιλεχθεί για γεννήτορες, εξελίσσεται η ωοτοκία, η γέννηση και η ανάπτυξη
του γόνου.
Όταν ο γόνος φτάσει σε ένα επιθυµητό επίπεδο ανάπτυξης που του εξασφαλίζει την
ικανότητα επιβίωσης σε λιγότερο ελεγχόµενες συνθήκες, τότε περνάει στην δεύτερη
περίοδο κατά την οποία µεταφέρεται σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας όπου και
συνεχίζεται η ανάπτυξή του µέχρι το επιθυµητό µέγεθος.
2.2.2 Είδη Ιχθυοκαλλιεργειών
Το µέρος της εκτροφής των ψαριών, που ονοµάζεται προπάχυνση και πάχυνση, δύναται
να πραγµατοποιηθεί είτε σε χερσαίες εγκαταστάσεις είτε σε πλωτές.
1. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις είναι συστήµατα όµοια µε τους ιχθυογεννητικούς
σταθµούς, σε µεγαλύτερες διαστάσεις, όπου οι ιχθείς εκτρέφονται και
αναπτύσσονται υπό πλήρως τεχνητές και ελεγχόµενες συνθήκες. Χρησιµοποιείται
γλυκό ή αλµυρό νερό ανάλογα µε το είδος των ψαριών που εκτρέφεται.
2. Οι πλωτές εγκαταστάσεις είναι συστήµατα στα οποία η παραγωγή γίνεται µέσα
στη θάλασσα, σε ειδικά δίχτυα τα οποία επιπλέουν µε την βοήθεια πλωτήρων, και
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επιτρέπουν την ανάπτυξη των ψαριών στο φυσικό τους περιβάλλον (τουλάχιστον
από την άποψη του νερού στο οποίο βρίσκονται).
Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία,
αφορούν πλωτά συστήµατα ιχθυοκλωβών.
•

Η πρώτη γενιά θαλάσσιων συστηµάτων εκτροφής (κλωβών) ήταν κυρίως ξύλινες
κατασκευές µε αγκυροβόλια σε µικρές οµάδες ή σε σειρά ή σωλήνες από
µπαµπού και µέταλλο που προσαρµόζονταν σε βαρέλια λαδιού ή σε πλαστικούς
κυλίνδρους. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής και η ανάγκη για πιο
αποτελεσµατική φροντίδα των ψαριών οδήγησε στην ανάπτυξη µιας δεύτερης
γενιάς θαλάσσιων κλωβών

•

Οι θαλάσσιοι κλωβοί δεύτερης γενιάς ήταν σε µορφή εξέδρας µε αγκυροβόλια
στην ακτή ή ποντισµένα στον βυθό, σχηµατισµένοι σε µονάδες µε κεντρικό
διάδροµο που ήταν ελεύθερος, ενώ οι διχτυοκλωβοί τοποθετούνταν σε σειρές σε
κάθε πλευρά του διαδρόµου. Τα συστήµατα αυτά, που ήταν κατασκευασµένα από
ξύλο, πολυαιθυλένιο και µέταλλο (ή συνδυασµούς των παραπάνω υλικών),
αποδείχθηκαν πολύ αποδοτικά, σχετικά φθηνά, εύκολα στη µετακίνηση και απλά
στη διαχείριση. (Braaten & Dahle 1990). Ωστόσο, η γρήγορη επέκταση της
θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς σε ορισµένες πολύ προστατευµένες
παράκτιες περιοχές, δηµιούργησε αφ’ ενός µεν προβλήµατα αυτορρύπανσης των
µονάδων και εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών, και αφ’ ετέρου, έλλειψη
κατάλληλων περιοχών για µελλοντική επέκταση. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε
την αύξηση της ζήτησης των παράκτιων περιοχών για άλλες ανταγωνιστικές
χρήσεις (π.χ. τουρισµός, αλιεία), που είχε σαν αποτέλεσµα την αναπόφευκτη
σύγκρουση µεταξύ των διαφόρων χρηστών και την περιβαλλοντική ανησυχία του
κοινού, δηµιούργησαν την ανάγκη ανάπτυξης µιας τρίτης γενιάς θαλάσσιων
κλωβών.

•

Η τρίτη αυτή γενιά είναι τα συστήµατα που λειτουργούν σε περιοχές ανοικτής
θάλασσας (open sea, offshore) και χρησιµοποιούν διχτυοκλωβούς µεγάλου
όγκου. (Black 1991, Braaten & Dahle 1990, Lisac 1989, Shepherd & Bromage
1988, Turner 1991) Γενικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας της ιχθυοκαλλιέργειας
ανοιχτής θάλασσας είχε ως αποτέλεσµα τόσο η βιοµηχανία όσο και οι αρχές να
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αντιληφθούν

ότι

η

µετακίνηση

των

συστηµάτων

εκτροφής

από

τις

προστατευµένες παράκτιες περιοχές στις πιο εκτεθειµένες θαλάσσιες περιοχές,
που έχουν σταθερή ποιότητα νερού, µειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, και,
επίσης, µπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα και την
υγεία των ψαριών. (Dahle 1991, Svealv 1988)

Εικόνα 2.1 : Η γενική τάση στην ιχθυοκαλλιέργεια : µετακίνηση από τις προστατευµένες
στις πιο εκτεθειµένες περιοχές (από Braaten & Dahle 1990)
2.2.3 Σύντοµη Περιγραφή λειτουργίας των συστηµάτων πλωτών ιχθυοκλωβών
Υπάρχουν διάφορες ξένες αλλά και ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν κλωβούς,
καθώς και άλλα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στην ιχθυοκαλλιέργεια.
Η ιχθυοκλωβοί µπορεί να έχουν σχήµα τετράγωνο, ορθογώνιο, πολυγωνικό ή κυκλικό. Ο
σκελετός τους κατασκευάζεται από ξύλο, πλαστικό ή µέταλλο. Αποτελούνται από τον
σκελετό πάνω στον οποίο προσαρµόζεται το δίχτυ, και έναν πλωτό διάδροµο ο οποίος
χρησιµεύει για τους απαραίτητους χειρισµούς. Μπορούν επίσης να έχουν µικρούς
αποθηκευτικούς χώρους. Συνήθως ενώνονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας συστοιχίες.
Μια συνήθης συστοιχία ιχθυοκλωβών παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα.
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Σχήµα 2.1 : Συστοιχία κυκλικών και ορθογώνιων πλωτών ιχθυοκλωβών
Χρησιµοποιούνται δίχτυα µε διαφορετικό «µάτι» (άνοιγµα) ακριβώς για να φιλοξενούν
διαφορετικού µεγέθους ψάρια, κατά τις φάσεις της ανάπτυξής τους. Επίσης υπάρχει η
δυνατότητα αλλαγής των διχτυών που είναι απαραίτητη για την συντήρηση και τον
καθαρισµό τους. (Ο καθαρισµός είναι ένας από τους πονοκεφάλους των αρµοδίων, γιατί
διάφοροι οργανισµοί όπως τα µύδια, βρίσκουν πρόσφορο περιβάλλον εκεί και
αναπτύσσονται κλείνοντας σταδιακά τις οπές των διχτυών µε αποτέλεσµα η ροή του
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θαλασσίου ρεύµατος νερού να περνά γύρω και όχι µέσα από αυτά ανανεώνοντας το
περιβάλλον των ψαριών).
Τέλος τα συγκροτήµατα των κλωβών, συγκρατούνται στο επιθυµητό σηµείο στη
θάλασσα µε τη βοήθεια αγκυροβολίων που είναι ποντισµένα στον πυθµένα.
Η τροφή που χορηγείται στα ψάρια είναι τεχνητή και ειδικά µελετηµένη για τις ανάγκες
του κάθε είδους. Ονοµάζεται pellet (κροκέτα, σβόλος). Οι πρώτες ύλες κατασκευής της
είναι βιολογικής προέλευσης µε βάση τα ψάρια. Επίσης όταν υπάρχει η ανάγκη
χρησιµοποίησης φαρµάκων, αυτά δίνονται ενσωµατωµένα στη τροφή. Οι µπουκιές
αυτές, παρέχονται σε διαφορετικά µεγέθη ανάλογα µε το µέγεθος των ατόµων του
πληθυσµού, καθώς και µε αυστηρό πρόγραµµα ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού,
µε τον δείκτη µετατρεψιµότητας (= ποσότητα ξηρής τροφής / βάρος του νωπού
προϊόντος ) και άλλους παράγοντες.
Η παροχή των ιχθυοτροφών γίνεται µε το χέρι ή/και µε µηχανικό τρόπο. Υπάρχει επίσης
αυτόµατο σύστηµα διανοµής τροφής του οποίου οι σωλήνες διανοµής της τροφής
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Τα ψάρια, κατά το διάστηµα της εκτροφής τους, αλλάζουνε συνολικά περίπου τρία µε
τέσσερα δίχτυα διαφορετικού µατιού και διαφορετικού όγκου. Η πρώτη φάση είναι αυτή
της προπάχυνσης και ακολουθούν οι φάσεις της πάχυνσης. Αρχικά το δίχτυ είναι µικρού
µατιού και όγκου, διότι τα ψάρια είναι µικρά. ∆ιαδοχικά, παράλληλα µε την ανάπτυξη
του ιχθυοπληθυσµού, αυτός µεταφέρεται σε δίχτυα µεγαλύτερου µατιού και µεγαλύτερου
όγκου. Αυξάνοντας τον όγκο πετυχαίνεται αραίωση της ιχθυοπυκνότητας, δηλαδή των
Kgr των ψαριών ανά m3 , που µεγαλώνοντας χρειάζονται περισσότερο χώρο.
Επίσης µε αυτόν τον τρόπο, πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους παραπάνω
από µία εισαγωγές γόνου, µε αποτέλεσµα ψάρια διαφορετικών µεγεθών να µεγαλώνουν
παράλληλα, και να µεταφέρονται διαδοχικά από µικρότερου σε µεγαλύτερου όγκου και
µατιού κλωβούς.
Τέλος, όταν τα ψάρια φτάσουν στο επιθυµητό βάρος, γίνεται η συγκοµιδή τους και
οδηγούνται στο συσκευαστήριο.
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2.2.4

Στο Συσκευαστήριο

Το συσκευαστήριο είναι απαραίτητο και στις χερσαίες και στις πλωτές εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιέργειας. Είναι χερσαία εγκατάσταση και βρίσκεται το δυνατότερο κοντά στις
µονάδες καλλιέργειες. Στο συσκευαστήριο προορίζονται τα ψάρια που θα διοχετευτούν
στην αγορά. Εκεί θανατώνονται, καθαρίζονται και συσκευάζονται ανάλογα µε τον
προορισµό τους, καθώς και γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Τα απόβλητα του συσκευαστηρίου δέχονται κατάλληλη επεξεργασία και στέλνονται για
αποµάκρυνση στους αρµόδιους οργανισµούς (π.χ. δήµος).
2.2.5

Ρύπανση από τις Ιχθυοκαλλιέργειες κατά τη φάση της λειτουργίας

Τα απόβλητα που δηµιουργούνται από την λειτουργία της µονάδας πάχυνσης
διακρίνονται σε δύο κυρίως κατηγορίες :
•

Τα στερεά, που περιλαµβάνουν µη αφοµοιωθέντα από το πεπτικό σύστηµα
συστατικά της τροφής καθώς επίσης µέρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε.

•

Τα υγρά, που περιλαµβάνουν τα απόβλητα προϊόντα από τη λειτουργία των
νεφρών, όπως επίσης και µικρές ποσότητες βλεννών.

∆ευτερογενή απόβλητα επίσης είναι και τα προϊόντα της ανοργανοποίησης της
οργανικής ύλης από τα βακτήρια.
Η ποσότητα των παραγοµένων προϊόντων µεταβολισµού των ψαριών (απόβλητα ή
περιττώµατα) επηρεάζεται σηµαντικά από µια σειρά παραµέτρων όπως το είδος των
ψαριών, την ηλικία, τη θερµοκρασία, το διαθέσιµο οξυγόνο, το ρυθµό ανάπτυξης, την
υγιεινή κατάσταση των ψαριών, την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής που
χορηγείται.
Οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται εξαρτώνται άµεσα από τη βιοµάζα που
υπάρχει στους ιχθυοκλωβούς σε κάθε φάση εκτροφής και ανάλογα µε την
παραγωγικότητα της κάθε µονάδας.
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Ένα µέρος της τροφής που δεν καταναλώνεται και διαφεύγει από τα καλλιεργούµενα
ψάρια, καταναλώνεται από τα ελεύθερα ψάρια που συγκεντρώνονται κάτω και γύρω από
τους κλωβούς, ενώ το υπόλοιπο µέρος της εναποτίθεται και διασπείρεται στον πυθµένα
της θάλασσας, κάτω και γύρω από τα κλουβιά ανάλογα µε τα τοπικά θαλάσσια ρεύµατα.
Από τις ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που απελευθερώνονται, άλλοι οργανισµοί
έλκονται ενώ άλλοι απωθούνται.
Όσον αφορά την ποιοτική σύνθεση του µικροβιακού φορτίου των ζωντανών ψαριών
σηµειώνεται ότι αυτή αποτελείται κυρίως (95%) από αρνητικά κατά Gram µε κυρίαρχο
το Pseudomonas, ενώ συναντώνται επίσης Proteus, Vibrio, Aeromonas, και
Achromobacter. Παθογόνα µικρόβια για τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα θερµόαιµα ζώα
δεν συναντώνται στα θαλασσινά ψάρια, καθώς το θαλάσσιο περιβάλλον είναι
απαγορευτικό για την ανάπτυξή τους.
Επίσης στο πεπτικό σύστηµα των ψαριών δεν περιέχονται κολοβακτηρίδια που
αντιπροσωπεύουν τον ασφαλέστερο δείκτη, διεθνώς αποδεκτό και νόµιµα καθιερωµένο,
για τη µόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος.
Ενίοτε χρησιµοποιούνται αντιβιοτικά και άλλα φάρµακα εναντίον ασθενειών που
παρουσιάζονται στους πληθυσµούς τα οποία χορηγούνται µέσω της τροφής.

2.2.6

Πιθανές Επιπτώσεις

2.2.6.1 Η ερευνητική δραστηριότητα
Οι πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει µια εγκατάσταση πλωτής ιχθυοκαλλιέργειας
στο θαλάσσιο περιβάλλον που εφαρµόζεται, αποτελούν ακόµα πεδίο έντονης έρευνας και
επιστηµονικής συζήτησης.
Αν και υπάρχει αρκετά µεγάλη εµπειρία, κυρίως από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης
που πρώτες άρχισαν να εφαρµόζουν αυτά τα συστήµατα, ο µεγάλος αριθµός των
φυσικών παραµέτρων που υπεισέρχονται καθώς και η διαφορετικότητα του κάθε
οικοσυστήµατος (βάθος της θάλασσας, εύρος της παλίρροιας, κυκλοφορία και εναλλαγή
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του νερού, βιοποικιλότητα, γεωµορφολογία και άλλα), δυσχεραίνουν την προσπάθεια
κατανόησης και πρόβλεψης όλων των φαινοµένων και των µηχανισµών που λαµβάνουν
χώρα.
Η συνέπεια είναι να παρουσιάζονται αντίστοιχες δυσκολίες στις προβλέψεις και υψηλά
ποσοστά αβεβαιότητας.
Για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης πραγµατοποιούνται συνεχώς ολοκληρωµένες
περιβαλλοντικές και ωκεανογραφικές µελέτες από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα
Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα των διαφόρων Μεσογειακών και άλλων χωρών, που
λαµβάνουν υπόψη ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες, και σχέσεις µεταξύ των
διαφόρων ρυπαντών και υδροδυναµικών συνθηκών της περιοχής και της θέσης
εγκατάστασης. (7)
Οι επιστήµονες που αναλαµβάνουν την εκπόνηση µιας περιβαλλοντικής µελέτης
ιχθυοκαλλιέργειας, έχοντας συγκεκριµένα δεδοµένα, όπως µέγεθος εγκατάστασης,
περιοχή επιθυµητής τοποθέτησης του έργου και άλλα, διευκολύνονται στην εργασία
τους. Το αποτέλεσµα είναι να γίνονται πιο εύκολα η εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και η πρόταση λήψης συγκεκριµένων µέτρων αντιµετώπισης που είναι (ή θα
έπρεπε να είναι) άλλωστε και ο σκοπός των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
εξετάστηκαν.
2.2.6.2 Προσέγγιση επιπτώσεων
Σε γενικές γραµµές, αναφορικά µε την αλληλεπίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών µε το
περιβάλλον τους, θα µπορούσαµε ενδεικτικά να αναφέρουµε τα εξής :
Η εισροή στο οικοσύστηµα των αποβλήτων που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο (2.2.5) έχει ως αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό του µε θρεπτικά συστατικά
(κυρίως άζωτο και φώσφορος) σε σωµατιδιακή και διαλυµένη µορφή. Αυτά τα θρεπτικά
συστατικά, ανάλογα µε τη µορφολογία και µε την προηγούµενη κατάσταση του
περιβάλλοντος από άποψη θρεπτικών ουσιών (ολιγοτροφική, µεσοτροφική ή ευτροφική)
είναι δυνατόν να το επηρεάσουν ανάλογα ανεβάζοντάς το από µια κατάσταση προς την
επόµενη. (ολιγοτροφική → µεσοτροφική → ευτροφική). Έτσι για ένα οικοσύστηµα
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µπορεί να λειτουργήσει θετικά (π.χ. ολιγοτροφικό, φτωχό) ενώ για ένα άλλο (π.χ.
ευτροφικό) καταστρεπτικά.
Ο χώρος κάτω και γύρω από τους ιχθυοκλωβούς είναι ο άµεσος αποδέκτης των ρύπων.
Το εύρος της διασποράς της ρύπανσης αυτής και η επιφάνεια του θαλάσσιου
υποστρώµατος που επηρεάζεται εξαρτάται κυρίως από τη γεωγραφία του περιβάλλοντος,
από το βάθος του πυθµένα, τα επικρατούντα θαλάσσια ρεύµατα και τον τρόπο
λειτουργίας της µονάδας.
Έχει παρατηρηθεί η εµφάνιση ενός χαλαρού µαύρου στρώµατος ιζήµατος στο βένθος
κάτω κυρίως από τους κλωβούς, που δηµιουργείται από τις τροφές που διαφεύγουν, τα
περιττώµατα των ψαριών καθώς και από τους οργανισµούς που αναπτύσσονται πάνω στα
δίχτυα και πέφτουν κατά τον ενθαλάσσιο καθαρισµό τους.
Σε ακραίες περιπτώσεις προχωρηµένου ευτροφισµού στο ίζηµα του βένθους έχουν
παρατηρηθεί φαινόµενα ανοξίας όπου επιβιώνουν και δρουν αναερόβιοι οργανισµοί
απελευθερώνοντας ενώσεις µε βασικότερες αυτές του θείου (κυρίως υδρόθειο H2S) και
µεθάνιο (CH4)

(8)

. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, όπως πρόκληση stress στα ψάρια

(σε οριακές περιπτώσεις και θνησιµότητα) καθώς και εκποµπές δυσάρεστων οσµών στην
ατµόσφαιρα.
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε µια διαγραµµατική απεικόνιση των κυριοτέρων ζωνών
της διαδοχής στο µακροβένθος, ανάλογα µε τα επίπεδα οργανικού εµπλουτισµού.

Εικόνα 2.2 : ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των κυριοτέρων ζωνών της διαδοχής (1)

- 15 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

Τα φαινόµενα αυτά όµως είναι έντονα εποχιακά. Μελέτες έχουν δείξει ότι
παρουσιάζονται σηµαντικές εποχιακές µεταβολές στο πάχος αυτού του λεπτού ιζήµατος,
µεταβολές που κυµαίνονται µεταξύ ενός ελάχιστου πάχους (Ιανουάριος), που είναι το
50% του µέγιστου πάχους (Ιούνιος).
Επίσης το φαινόµενο αυτό είναι έντονα τοπικό και περιορίζεται σε απόσταση µέχρι και
25 µέτρα από το τέλος των κλωβών. (8)
Όσον αφορά τον επηρεασµό του ευρύτερου οικοσυστήµατος, εκτιµάται ότι υπάρχουν
ποσοτικές αυξοµειώσεις, λόγω ακριβώς των ποσοτήτων των θρεπτικών που
απελευθερώνονται, σε διάφορους οργανισµούς όπως π.χ. στους πληθυσµούς των φυκιών.
Γενικότερα έχει παρατηρηθεί ότι κάτω και γύρω από τους κλωβούς µειώνεται η
βιοποικιλότητα ενώ αυξάνεται η αφθονία (βλ. εικόνα 2.3). Αυτό συµβαίνει γιατί µε την
αλλαγή της ισορροπίας που επικρατούσε πριν την εγκατάσταση των κλωβών, αλλάζουν
οι φυσικοχηµικές συνθήκες και επικρατούν οι ταχέως αναπτυσσόµενοι οπορτουνιστικοί
οργανισµοί. ∆ηλαδή τα είδη που έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται εύκολα σε
βίαιες περιβαλλοντικές αλλαγές .

Εικόνα 2.3 : ∆ιάγραµµα µεταβολής των κυριοτέρων παραµέτρων της βιοκοινότητας (1)
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Επίσης µεταβάλλεται ο δείκτης ποσοτικής σύνθεσης του πληθυσµού, δηλαδή
επηρεάζονται οι µετακινήσεις των ντόπιων πληθυσµών. Γενικότερα οι δυναµικές
καταστάσεις του βιοτόπου διαταράσσονται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, χωρίς όµως να
γίνεται τις περισσότερες φορές άµεση αλλαγή της σύνθεσης και της σύστασής του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το γενικό φαινόµενο της ρύπανσης είναι έντονα τοπικό
και η ακτίνα επιρροής των επιπτώσεων δεν ξεπερνάει τα 100-200 µέτρα γύρω από την
εγκατάσταση.
Ένα άλλο είδος πιθανής µόλυνσης από τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι από τα φάρµακα και
τα αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται.
Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι ουσίες διασκορπίζονται στον όγκο του νερού αφήνοντας
περιορισµένα

υπολείµµατα.

Όµως

η

χρήση

αντιβιοτικών

έγινε

αντικείµενο

προβληµατισµού αφού µπορεί να είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για
το περιβάλλον. Στο περιβάλλον η χρήση αντιβιοτικών µπορεί να προκαλέσει ευρείας
κλίµακας αρνητικά αποτελέσµατα, ξεκινώντας από το να σκοτώσει τους τοπικούς
πληθυσµούς βακτηρίων (ακόµα και εκείνους που χρειάζονται για την αποσύνθεση των
αποβλήτων), µέχρι την εγκαθίδρυση µεγαλύτερης αντιβιοτικής αντίστασης από τους
τοπικούς πληθυσµούς βακτηρίων, αυξάνοντας την παθογένειά τους. Τέτοια ανθεκτικά
βακτήρια µπορούν έπειτα να µεταφερθούν σε άλλες περιοχές χρησιµοποιώντας τους
άγριους πληθυσµούς σαν ξενιστές

(9)

. Επίσης σε περίπτωση κακής διαχείρισης της

µονάδας (όπου δεν έχει τηρηθεί ο απαραίτητος χρόνος αναµονής για την ελάττωση της
συγκέντρωσης του φαρµάκου) το αντιβιοτικό περνάει στους καταναλωτές µεταφερόµενο
από τα ίδια τα καλλιεργούµενα ψάρια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια
ελέγχου και µείωσης των ποσοτήτων των αντιβιοτικών και των χηµικών που
καταναλώνονται. Ενδεικτικό είναι ότι στη Νορβηγία 6 gr αντιβιοτικών ήταν απαραίτητα
για κάθε τόνο παραγωγής το 1996 σε αντίθεση µε 900 gr ανά τόνο το 1987(10).
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι εισροές και οι εκροές που λαµβάνουν χώρα µεταξύ
ενός πλωτού ιχθυοκλωβού και του περιβάλλοντός του.
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Εικόνα 2.4 : ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των εισροών και εκροών σε έναν κλωβό (11)
Τέλος οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας εντείνουν τα επίπεδα θορύβου. Υπάρχει
αυξηµένη ανθρώπινη δραστηριότητα, κίνηση στην ξηρά και στη θάλασσα, και θόρυβος
από την κατασκευή των πλωτών και µη εγκαταστάσεων

(12)

. Είναι πιθανή λοιπόν η

ενόχληση της διατροφής και της αναπαραγωγής της φυσικής, άγριας ζωής. (9)
Αν και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει γενικά αποδεκτό κριτήριο για το κατά πόσο µια
περιοχή µετά την αποµάκρυνση των ιχθυοκλωβών έχει επανέρθει ή όχι συνολικά στη
προγενέστερη κατάστασή της, ερευνητικές µετρήσεις δείχνουν ότι η βενθική ανάκαµψη
µπορεί να καθυστερήσει σηµαντικά (περισσότερο από 2 χρόνια) λόγω δευτερογενών
αναταραχών. (8)
Βέβαια, µετά την πάροδο 10-17 µηνών παρουσιάζεται σηµαντική βελτίωση στον
πυθµένα. Για αυτόν τον λόγο πολλές επιχειρήσεις συνηθίζουν να εφαρµόζουν την µέθοδο
της υδρανάπαυσης που είναι το αντίστοιχο της αγρανάπαυσης της στεριάς. Η
υδρανάπαυση εφαρµόζεται µε πολλούς τρόπους όπως η κυκλική µη χρησιµοποίηση ενός
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εκ των κλωβών ή η µετακίνηση των κλωβών σε µεγαλύτερη απόσταση από τη στεριά το
καλοκαίρι.
Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι για να λειτουργήσει σωστά και αποδοτικά µια θαλάσσια
µονάδα εκτροφής µε ιχθυοκλωβούς επιβάλλεται το υδάτινο περιβάλλον να παραµένει
καθαρό και απαλλαγµένο από οποιαδήποτε µορφή ρύπανσης, αφού η ρύπανση
(αυτορύπανση ή ρύπανση από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες) θα στραφεί εναντίον
της ίδιας της µονάδας µε αποτέλεσµα να είναι αυτή η πρώτη που θα υποστεί τις
συνέπειές της. (13)
2.3 Οι ιχθυοκαλλιέργειες στον Ελλαδικό χώρο
Το εύκρατο, µεσογειακό κλίµα και η γεωγραφία της Ελλάδας αποτελούν ευνοϊκότατους
παράγοντες για την εφαρµογή των µεθόδων της ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδικά για τις
µεθόδους των πλωτών ιχθυοκλωβών. Έτσι στα 18 χιλιάδες χιλιόµετρα των ελληνικών
ακτών βρίσκονται εγκατεστηµένες περισσότερες από 200 µονάδες υδατοκαλλιέργειας
και 25 σταθµοί παραγωγής γόνου, ενώ συνολικά στον τοµέα απασχολούνται περί τα
40.000 άτοµα (άµεσα και έµµεσα) και παράγονται πάνω από 231.000 τόνοι ιχθυρών. Στα
µεσογειακά είδη, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι, η ελληνική παραγωγή ανέρχεται στους
90.000 τόνους αναδεικνύοντας τη χώρα σε πρώτη θέση στη Μεσόγειο, µε παραγωγή που
ξεπερνά το 50% της συνολικής παραγωγής της Ευρώπης
παγκόσµιας

(14)

και αγγίζει 15% της

(15)

. Προφανώς, ένα µεγάλο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής τσιπούρας

και λαβρακίου εξάγεται σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Ενδεικτικό της εξέλιξης του ιχθυοκαλλιεργητικού τοµέα στην Ελλάδα είναι ότι ενώ το
1975 η παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες αποτελούσε µόνο το 0,6% της συνολικής
αλιευτικής παραγωγής, στο πρώτο µισό της δεκαετίας του ’80 το ποσοστό αυτό
κυµάνθηκε γύρω στο 1,9-2,9% για να εκτοξευτεί στο 8,4% το 1991 και 26,2% το 1996 .
Μεγαλύτερη από όλες ήταν η παραγωγή της τσιπούρας και του λαβρακίου, µε
αποτέλεσµα πλέον να ταυτίζεται η έννοια της ιχθυοκαλλιέργειας µε αυτές. Από µόνο 3
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επιχειρήσεις παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου το 1983 έχουµε 125 (!) επιχειρήσεις
το 1991 (16) .
Ο µεγαλύτερος αριθµός σταθµών ιχθυοκαλλιέργειας συγκεντρώνεται στην περιοχή τής
Στερεάς Ελλάδας, η οποία αριθµεί 54 µονάδες πάχυνσης και επτά ιχθυογεννητικούς
σταθµούς. Εξ ίσου ικανοποιητικό αριθµό µονάδων και σταθµών εµφανίζει η περιοχή τής
Πελοποννήσου και τής Εύβοιας µε 41 και τρεις η πρώτη και 35 και πέντε η δεύτερη (17) .
Τέλος είναι χρήσιµο να αναφέρουµε ότι την τελευταία πενταετία πραγµατοποιούνται µε
γρήγορους ρυθµούς εξαγορές και συγχωνεύσεις µεταξύ των εταιρειών, και εκτιµάται ότι
ο κλάδος την προσεχή διετία ουσιαστικά θα ελέγχεται από λίγες εταιρείες, µεγάλης
δυναµικότητας (18).
Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφηµα δίνονται σε ποσοστά οι χρησιµοποιούµενες
µέθοδοι παραγωγής στον Ελλαδικό χώρο.
Μέθοδοι

%

∆εξαµενές

36,6

Κλωβοί

30,8

Long line – κρεβατίνες

13,9

Ποτάµι (διώρυγες)

10,3

Κλωβοί + δεξαµενές

1,4

∆εν έχουν αναφέρει µέθοδο

7,0

Πίνακας 2.1 : Μέθοδοι παραγωγής υδατοκαλλιεργειών στον Ελλαδικό χώρο (19).
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∆εξαµενές

7%
1%

Κλωβοί

10%

37%

14%

Long line – κρεβατίνες
Ποτάµι (διώρυγες)
Κλωβοί + δεξαµενές

31%

∆εν έχουν αναφέρει
µέθοδο

Γράφηµα 2.2 : Ποσοστά χρησιµοποιούµενων µεθόδων ιχθυοκαλλιέργειας στον
Ελλαδικό χώρο (στοιχεία 1996)
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3. Περιβαλλοντικές Μελέτες και Θεσµικό Πλαίσιο
3.1 Ιστορική αναδροµή
Η διαδικασία της Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), µέρος των
οποίων αποτελούν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αφορά έργα και
ενέργειες που έχουν σχετικά µεγάλες επιπτώσεις ανεξάρτητα αν ο φορέας εκτέλεσης του
έργου είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός. Πρόκειται για µια διαδικασία που έχει θεσµοθετηθεί
κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα σε περισσότερες από 100 χώρες ως εργαλείο
για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και είναι το αποτέλεσµα αµφισβήτησης και
έντονης κριτικής που ασκήθηκε από την δεκαετία του ’60 και ύστερα αναφορικά µε την
βιωσιµότητα των τρόπων ανάπτυξης που ακολουθήθηκαν. Αποτελεί υιοθέτηση της αρχής
ότι «το περιβάλλον το δανειζόµαστε από τις επόµενες γενεές» αλλά και αναγνώριση του
γεγονότος ότι οι περιβαλλοντικές επιστήµες έχουν πλέον την δυνατότητα να προβλέψουν
µε αρκετά µεγάλη αξιοπιστία τα αποτελέσµατα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων παρά
την σύνθετη φύση των δραστηριοτήτων και την πολυπλοκότητα των αποτελεσµάτων
τους. (20)
Ο θεσµός της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εισάγεται στη νοµοθεσία του
Καναδά το 1973, το 1974 στην Αυστραλία, στη ∆. Γερµανία το 1975, στη Γαλλία το
1976, στην Ολλανδία το 1981 και στην Ιαπωνία το 1984. Την δεκαετία του 1980
ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε την έκδοση σχετικών Οδηγιών, οι οποίες
σταδιακά ενσωµατώθηκαν στις εθνικές νοµοθεσίες (Μουσιόπουλος 1998).
3.2 Η φύση του θεσµού
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ένα κείµενο το οποίο ο µελετητής
του έργου είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές και στο οποίο
παρατίθενται πληροφορίες και εκτιµήσεις που προέρχονται από τα διάφορα στάδια της
ΕΠΕ. Στο κείµενο αυτό αναλύονται οι επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου καθώς και τα
µέτρα ή οι εναλλακτικές λύσεις που µπορούν να ληφθούν για την µείωση ή αποφυγή
τους. Η µελέτη αυτή µπορεί να οδηγήσει σε πρόληψη σηµαντικών και αναπόφευκτων
επιπτώσεων είτε µε την µαταίωση του έργού είτε µε την υιοθέτηση εναλλακτικών
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λύσεων. Η απόφαση µαταίωσης του έργου µπορεί να προλάβει την καταστροφή του
περιβάλλοντος ή µεγάλες οικονοµικές συνέπειες από την έγερση αξιώσεων αποζηµίωσης
από την πλευρά των επηρεαζόµενων από τις επιπτώσεις του έργου.
Γενικότερα, η λογική του θεσµού αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος µέσω
της πρόληψης (20).
3.3 Φύση των επιπτώσεων
Η έννοια της πρόβλεψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου είναι οι
αλλαγές στις τιµές των περιβαλλοντικών παραµέτρων στο χώρο και στο χρόνο σε
σύγκριση µε τις τιµές που θα παρατηρούσαµε στις αντίστοιχες παραµέτρους χωρίς την
πραγµατοποίηση του έργου αυτού (βλ.Σχήµα 3.1). Το περιβάλλον είναι ένα δυναµικό
σύστηµα που εµπεριέχει την έννοια της αλλαγής. Εποµένως το περιβάλλον είναι δυνατόν
να αλλάζει ως αποτέλεσµα φυσικών ή άλλων ανθρωπογενών αιτιών (µη σχετιζόµενων µε
το προτεινόµενο έργο/δράση). Στόχος της πρόβλεψης στην ΜΠΕ είναι να προσδιορίσει
κατά τι θα µεταβληθούν οι τιµές µιας ή συνήθως περισσοτέρων µεταβλητών όχι σε
σχέση µε την αρχική τους τιµή αλλά µε την τιµή που θα αναµενόταν χωρίς την
πραγµατοποίηση του έργου. Εδώ ας σηµειωθεί ότι η αλλαγή µπορεί να είναι θετική ή
αρνητική, δηλαδή επωφελής ή επιζήµια για την ποιότητα του περιβάλλοντος σε κάποιο
πλαίσιο αναφοράς.
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Σχήµα 3.1 Η έννοια της περιβαλλοντικής επίπτωσης (σύµφωνα µε τους Glasson et al.,
1999)
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι φυσικές επιπτώσεις είναι επιβλαβείς ενώ οι κοινωνικοοικονοµικές, επωφελείς (π.χ. αύξηση θέσεων εργασίας, εξυπηρέτηση κάποιων
κοινωνικών αναγκών). Μπορεί όµως να συµβαίνει και το αντίθετο : για παράδειγµα, ένα
έργο µπορεί να έχει στόχο την βελτίωση του περιβάλλοντος (άρα οι φυσικές επιπτώσεις
θα είναι θετικές) (20).
3.4 Το διεθνές πλαίσιο
Η Ελλάδα έχει υπογράψει περισσότερες από 80 διεθνείς συµβάσεις, συµφωνίες,
συνθήκες και πρωτόκολλα για την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπουν µέτρα
για την αποφυγή της ρύπανσης ή την προστασία ειδικών οικοσυστηµάτων και
τουλάχιστον 60 ακόµη που αφορούν ειδικές περιοχές (Μεσόγειος, Ευρώπη, Μαύρη
Θάλασσα, έως και Ανταρκτική). Τέτοια κείµενα υπογράφονται µε αυξανόµενους
ρυθµούς : την δεκαετία του ’70 ήταν 2 ανά έτος, το ’80 έφθασαν τα 3-4 ετησίως και την
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δεκαετία του ’90 τα 6-7. Όπως και τα λοιπά συµβαλλόµενα κράτη, η Ελληνική
κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση να θεσπίσει κανονισµούς για την εφαρµογή
των µέτρων αυτών στην Ελληνική επικράτεια. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις η Ελληνική
νοµοθεσία προσαρµόζεται στο διεθνές νοµικό πλαίσιο και υπάρχει η άποψη ότι «η
Ελλάδα δεν παράγει αλλά εισάγει περιβαλλοντική πολιτική» (Τρούµπης 1999). Ακόµη
και αν η άποψη αυτή θεωρηθεί υπερβολική, το βέβαιο είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις
των τελευταίων 50 ετών δεν διακρίνονται για την πρωτοβουλία τους στην λήψη µέτρων
για το περιβάλλον, αλλά µάλλον ακολουθούν µε µεγαλύτερη ή µικρότερη καθυστέρηση
(ανάλογα µε το απαιτούµενο κόστος και την ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού) την
πολιτική που προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισµούς (20).
Ακριβώς το ίδιο θέµα παρατηρείται και από την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ σε µια έκθεσή
της το 1993 : «Ο θεσµός αυτός (της περιβαλλοντικής πολιτικής

(σ.τ.µ))

εισήχθη στην

Ελλάδα κυρίως λόγω της ανάγκης εναρµόνισης µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο και λιγότερο σαν
αποτέλεσµα κάποιων διαµορφωµένων στην κοινή συνείδηση αναγκών… …Επιπλέον, η
όλη εφαρµογή του θεσµού ξεκίνησε χωρίς καµία ειδική προετοιµασία (όπως επιµόρφωση
των διαφόρων πλευρών, οργάνωση του θεσµικού πλαισίου, δηµιουργία ειδικής
υπηρεσίας ελέγχου κλπ.)» (2).
Η διαδικασία των τελικών κυρώσεων από τα κράτη – µέλη ή ακόµα και από τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνει δυσκολίες που σχετίζονται µε τις προβλεπόµενες
αρνητικές συνέπειες για κάποιους κλάδους της οικονοµίας και το συνεπαγόµενο
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό κόστος καθώς και µε την δυνατότητα του κρατικού
µηχανισµού να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ελέγχού και επιβολής µέτρων για κάθε νέα
ρύθµιση (20).
3.5 Το δίκαιο στην Ελλάδα
Νόµοι σχετικοί µε το περιβάλλον υπήρχαν στην Ελλάδα από την δεκαετία του ’50 όπως
ο νόµος 1469/50 για την διατήρηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή η υπουργική
απόφαση 221/65 για την διάθεση λυµάτων αλλά ο µεγαλύτερος όγκος του νοµοθετικού
έργου ήλθε µετά την µεταπολίτευση όπου στην ψήφιση του Συντάγµατος το 1975
περιελήφθη το άρθρο 24 µε το οποίο αναγνωρίζεται ότι : «Η προστασία του φυσικού και
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πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωσιν του κράτους. Το κράτος υποχρεούται
να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα προς διαφύλαξιν αυτού …»
(20)

.

Στη συνέχεια, αρχές εκτίµησης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
περιέχονται στους νόµους του 1977 που αφορούσαν στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και τις οικιστικές περιοχές, χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στις
προδιαγραφές, µε αποτέλεσµα π.χ. οι ΜΠΕ των σχεδίων Κ.Ε.Π.Α (Κέντρα Εντατικής
Περιφερειακής Ανάπτυξης) να είναι απλές εκθέσεις υποστήριξης των επιλογών του κάθε
σχεδίου (2).
Το 1981, µε βάσει τη νοµοθεσία για την ίδρυση και τον έλεγχο των βιοµηχανιών και την
παροχή κινήτρων ενίσχυσης της περιφερειακής και οικονοµικής ανάπτυξης, θεσπίστηκε
η υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικών µελετών για βιοµηχανικές δραστηριότητες. Οι
σχετικές µελέτες ονοµάστηκαν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το
περιεχόµενό τους (τεχνικές προδιαγραφές) καθορίστηκε από την νοµοθεσία.
Το 1986 µε την ψήφιση του Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος
διαµορφώθηκαν τα βασικά σηµεία του σηµερινού νοµικού πλαισίου, το οποίο κανονίζει
την εκπόνηση και την έγκριση των περιβαλλοντικών µελετών. Ο νόµος αυτός όριζε τα
κριτήρια για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες, τι είδους µελέτη απαιτείται για
κάθε κατηγορία, το περιεχόµενο της κάθε µελέτης, τα στάδια της εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα χρονικά περιθώρια και τα µέρη που συµµετέχουν στη
διαδικασία (π.χ. υπηρεσίες, δηµοτικό συµβούλιο, πολίτες). Το πλαίσιο αυτό
συµπληρώθηκε µε κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν µετά το 1990, µε τις οποίες
ρυθµίστηκαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση, τον έλεγχο, την έγκριση και την
εφαρµογή τους, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για το περιεχόµενό τους.
Στην συνέχεια, η ψήφιση του Ν.2204/1994 και η έκδοση των Οδηγιών 96/61/ΕΚ και
97/11/ΕΚ διαµόρφωσαν το σηµερινό νοµικό καθεστώς που διέπει το περιεχόµενο των
µελετών αυτών (3).
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3.6 Η ευρύτερη κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η πρώτη ΜΠΕ εκπονήθηκε το 1977 για λογαριασµό της ∆ΕΗ, που
ανέθεσε τη µελέτη χωρίς νοµική υποχρέωση, προκειµένου να προχωρήσει στην
κατασκευή φράγµατος στις πηγές του Αώου – που συναντούσε έντονες κοινωνικές
αντιδράσεις. Αντίστοιχη µελέτη ανέθεσε και για το φράγµα στο Θησαυρό Νέστου (το
1977) (2).
Από το 1981 µέχρι το 1991,

ο ρυθµός εκπόνησης περιβαλλοντικών µελετών είναι

αυξητικός. Από το 1992 και µετά, οι σχετικές µελέτες αναφέρονται πλέον ως Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Tο 1993 εκτιµάται ότι οι αριθµοί που υποβάλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε είναι πέρα από κάθε σύγκριση µε άλλες χώρες,
καθώς είναι της τάξεως των 3.000 το χρόνο (Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ 1993).
Στην τριετία 1994-1996 ανατέθηκαν από τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
139 περιβαλλοντικές µελέτες (Βαβίζος & Ζαννάκη 1998). Στον αριθµό αυτό δεν
περιλαµβάνονται οι µελέτες για τα «µεγάλα έργα» και ο µεγάλος αριθµός των µικρών
µελετών. Μόνο το 1997 οι περιβαλλοντικές µελέτες που εκκρεµούσαν προς έλεγχο στις
αρµόδιες υπηρεσίες έφθαναν τους 1500-2000 ενώ υπάρχουν εκτιµήσεις από
δηµοσιογραφικούς κύκλους ότι ο αριθµός τους έφτασε την τάξη των 10000 (20).
Κατά την εκτίµηση της οµάδας εργασίας του ΤΕΕ, ο µεγάλος αυτός αριθµός των
εκπονούµενων ΜΠΕ σε συνδυασµό µε την σχετικά απότοµη εφαρµογή του σε ευρεία
κλίµακα στη χώρα µας, είχε ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας του θεσµού,
λόγω αδυναµίας τόσο του µελετητικού τοµέα όσο και του τοµέα ελέγχου των µελετών
αυτών. Επίσης είναι φανερό ότι, για τους ίδιους λόγους, η υλοποίησή του γίνεται κυρίως
για να ικανοποιηθούν οι τυπικές απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας, χωρίς όµως να
αντιµετωπίζονται στον βαθµό που θα έπρεπε οι ουσιαστικοί στόχοι.
3.7 Βασικά σηµεία του νόµου 1650/86

Όπως αναφέρθηκε ο βασικός νόµος για το περιβάλλον είναι ο Ν.1650/86 στον οποίο
µεταξύ άλλων προβλέπεται η διαδικασία της εκπόνησης των µελετών. Στην εισαγωγή
- 27 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

του αναφέρεται ότι σκοπός του είναι «η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η
καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι
ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα
υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να
ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του». Τα βασικά σηµεία του είναι:
Α) Η δήλωση των βασικών στόχων του νόµου και η διασαφήνιση και ο ορισµός των
βασικών εννοιών που χρησιµοποιούνται.
Β) Η κατάταξη των έργων σε κατηγορίες (πρώτη (Α), δεύτερη (Β) και Τρίτη (Γ))
ανάλογα µε συγκεκριµένα κριτήρια.
Γ) Η αναφορά µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος χωριζόµενο σε τοµείς
(ατµόσφαιρα, νερά, έδαφος) καθώς και σε άλλες κατηγορίες (όπως στερεά απόβλητα,
θόρυβος, µεταφορά αποβλήτων, ραδιενέργεια)
∆) Η περιγραφή των περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας, οι οποίες διακρίνονται
σε : Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά
πάρκα, Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί και Περιοχές οικοανάπτυξης.
Ε) Η Αναφορά στις ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων και στις ζώνες
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ζώνες αποκλειστικής χρήσης για ορισµένες
κατηγορίες δραστηριοτήτων).
ΣΤ) Η οργάνωση των υπηρεσιών περιβάλλοντος και
Ζ) Η τιµολόγηση και θέσπιση των ποινικών κυρώσεων

3.8 Αναφορικά µε τον Νόµο 3010/2002

Ο νόµος 3010 της 22/25.4.2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) εκδόθηκε για την εναρµόνιση του Ν.1650
του 1986 µε τις κοινοτικές οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
εµφανές ότι η αλλαγή άργησε αρκετά (16 χρόνια από τον προηγούµενο νόµο της
Ελλάδας και 5 χρόνια από τον Ευρωπαϊκό). Μάλιστα, και πάλι δεν ήταν πλήρης αφού
αφήνει µία σειρά σηµαντικών ζητηµάτων να διευκρινιστούν και να λυθούν σε άγνωστο
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χρόνο µέσω Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Άλλωστε, χωρίς
την σύµπραξη αυτών των µελλοντικών νοµοθετηµάτων, ουσιαστικά δεν µπορεί να
ισχύσει (21).

Στα θετικά του Νοµοσχεδίου αναφέρονται:
•

Η προσαρµογή στο Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.

•

Η οµαδοποίηση δραστηριοτήτων και η πιθανή παραγωγή προδιαγραφών ανά
είδος δραστηριότητας

•

Το ενιαίο της αρµοδιότητας από πλευράς υπηρεσιών όπως δηλώνεται από την
εισηγητική έκθεση παρότι στο κυρίως κείµενο δεν ξεκαθαρίζεται αλλά
παραπέµπεται σε ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση).

•

Η εισαγωγή περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε πρώιµο στάδιο (πρώην Μελέτη
Προέγκρισης Χωροθέτησης)

•

Η παράταση του χρονοδιαγράµµατος σε 90 ηµέρες που είναι πιο ρεαλιστικός
χρόνος.

Στα αρνητικά του Νοµοσχεδίου και στα θέµατα που πρέπει να λυθούν,
καταγράφονται:
•

Η σηµαντική καθυστέρησή του και η παραποµπή όλων των σηµαντικών
ζητηµάτων εφαρµογής σε ΚΥΑ (κατάταξη έργων, αρµοδιότητες, προδιαγραφές,
αµοιβές, τρόπος δηµοσιοποίησης κλπ) µε αποτέλεσµα περαιτέρω καθυστέρηση
σε σχέση µε την εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία.

•

Η αναµονή της νέας ΚΥΑ για την κατάταξη έργου σε οµάδα, ώστε να εκδοθεί
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, στην περίπτωση που το έργο δεν ανήκει σε
κάποια από τις µέχρι τώρα θεσµοθετηµένες οµάδες.

•

Η παράλειψη θεσµοθέτησης της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων - Σ.Ε.Π.Ε. (σχεδίων ανάπτυξης, συνόλου έργων κλπ.).

•

Η απουσία δηµοσιοποίησης κατά το πρώτο στάδιο της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.
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•

Η µη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων για τα έργα Α΄ κατηγορίας στις αρµόδιες
Περιφέρειες, οι οποίες έχουν και την ευθύνη υλοποίησής τους.

•

Η "κατάργηση" της ΜΠΕ για τα έργα Β' Κατηγορίας και η εισαγωγή της
περιβαλλοντικής έκθεσης, για την οποία δε µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις εφόσον
δεν υπάρχουν προδιαγραφές για τη σύνταξή της.

•

Η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε ΟΤΑ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για
έργα Γ' κατηγορίας, ενώ δεν έχουν εξασφαλιστεί η απαιτούµενη τεχνογνωσία,
προσωπικό και πόροι στους ΟΤΑ, γεγονός που εγκυµονεί κίνδυνο στρεβλώσεων
και αδυναµιών στην εφαρµογή.

•

Η µη θεσµοθέτηση της διερεύνησης εναλλακτικών χωροθετήσεων, οδεύσεων στη
φάσης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης, για συγκεκριµένες
κατηγορίες έργων, θέµα που πρέπει οπωσδήποτε να συµπεριληφθεί στις ΚΥΑ
προδιαγραφών που θα εκδοθούν.

•

Τέλος, τα τέλη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση να µην καταβάλλονται στον
ειδικό λογαριασµό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αλλά στο ταµείο των αρµόδιων για την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσιών (π.χ. Νοµαρχιακό Ταµείο,
Περιφερειακό Ταµείο) (21).

•

Επίσης αµφισβητήσιµο είναι το τεκµήριο «σιωπηρής σύµφωνης γνώµης», όπου
στη παράγραφο 9.γ του Άρθρου 4 αναφέρεται ότι αν οι υπηρεσίες ή φορείς που
γνωµοδοτούν δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται,
χορηγείται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

3.8 Προβλήµατα στην τρέχουσα πρακτική
Η εφαρµογή του θεσµού της ΕΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα όπως
έχει επισηµανθεί από τον κ.Φάµελλο (Φάµελος 2002), µερικά από τα οποία
περιλαµβάνουν :
•

Άγνοια την νοµοθεσίας από τοπικούς φορείς και ιδιώτες τουλάχιστον στην πρώτη
φάση εφαρµογής του θεσµού

•

Εκτέλεση της ΕΠΕ αφού έχουν ληφθεί οι κυριότερες αποφάσεις για το έργο
(χώρος, µέγεθος, τύπος κατασκευής, εν γένει σχεδιασµός κλπ) οπότε η ΜΠΕ
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καλείται να δικαιολογήσει µια ειληµµένη απόφαση, χωρίς να διερευνά
πραγµατικά εναλλακτικές λύσεις
•

Ελαστικότητα σε έργα προωθούµενα από δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους φορείς
καθώς προτάσσεται το «κοινό συµφέρον» όπως το εννοούν οι αντίστοιχες αρχές

•

Ανεπάρκεια αριθµού του προσωπικού που ελέγχει τις προεγκρίσεςι χωροθέτησης
και τις ΜΠΕ µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται ανέλεγκτες µελέτες οπότε
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για πληµµελή έλεγχο. Εκτός από το αριθµητικό
πρόβληµα του προσωπικού, υπάρχει και το πρόβληµα των ειδικοτήτων που είναι
απαραίτητες για την κάλυψη όλων των αντικειµένων που περιλαµβάνει µια
σύνθετη ΜΠΕ.

•

Υποτυπώδης λειτουργία του σκέλους της δηµόσιας πληροφόρησης και
συµµετοχής. Το κοινό έχει στην διάθεσή του από 40 µέχρι 90 ηµέρες (για Γ΄+ Β΄
και Α΄ κατηγορία αντίστοιχα) για να εξετάσει µια ΜΠΕ πολλών σελίδων που
υπάρχει σε ένα αντίγραφο στη Νοµαρχία και να συντάξει ένα έγγραφο µε το
οποίο να τεκµηριώνει τις αντιρρήσεις του. Εδώ θα πρέπει να προσθέσει κανείς
και τα έξοδα που χρειάζονται για τεχνικούς συµβούλους που θα µπορούσαν να
αναλάβουν την υπόθεση αυτή και που εκτιµώνται στο 1/10 του κόστους της
µελέτης, ποσόν µάλλον δύσκολο να συγκεντρωθεί από ένα ιδιώτη ή ένα τοπικό
σύλλογο ή οµάδα κατοίκων

•

Ελλιπής παρακολούθηση (monitoring) µετά το στάδιο κατασκευής

•

Αδύναµος έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
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4. Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης της ποιότητας των

περιβαλλοντικών µελετών
4.1 Στόχος της εργασίας
Ο στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των
περιβαλλοντικών µελετών που έχουν εκπονηθεί εντός του ελλαδικού χώρου και
αναφέρονται στην εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών. Η αξιολόγηση έγινε βάσει
ερωτηµατολογίου, το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια και συντάχθηκε µε τρόπο
ώστε να περιέχει βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

βάσει

της

Ελληνικής

και

της

Ευρωπαϊκής

περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας αλλά και στοιχεία «καλής πρακτικής», που ενώ δεν είναι
υποχρεωτικά από τον νόµο, συµβάλλουν στην αξιοπιστία της µελέτης. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν αναλυτικά τα στάδια της έρευνας καθώς και τα αποτελέσµατα και
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτή.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι η αξιολόγηση έγινε µε βάση τα ευρωπαïκά standards
και την προσωπική µατιά του µελετητή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξέλιξη του
συγκεκριµένου τοµέα από το ’90 και µετά η οποία µοιραία επηρέασε τις επιστηµονικές
ιδέες και τις απόψεις που εκφράζουν. (φάσµα µελετών από 1991 έως 2003).

4.2

Επισήµανση

και

συγκέντρωση

µελετών

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων
Οι µελέτες συγκεντρώθηκαν µε επιτόπου επισκέψεις στο τµήµα ∆ιεύθυνσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στην Αθήνα. Το δείγµα των µελετών
επιλέχθηκε µε τυχαίο τρόπο και µε γνώµονες την χρονολογική κατανοµή από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990 µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, το φάσµα της δυναµικότητας
(παραγωγή ανά έτος), την ποικιλία µελετητών καθώς και την κατά το δυνατόν χωρική
διασπορά των έργων.
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Τα έργα που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 µαζί µε το έτος εκπόνησης
της µελέτης, την δυναµικότητα, το µέρος της προτεινόµενης επένδυσης και τους
µελετητές 1.

Πίνακας 4.1 Χαρακτηριστικά των έργων του δείγµατος
Μελέτες

Μελετητής

∆υναµικότητα
(Τόνοι/έτος)

Έτος

Τοποθεσία

1

Μελέτη 1

Α

120

1991

Νοµ. Εύβοιας

2

Μελέτη 2

Β

200

1992

Νοµ. Κεφαλληίας

3

Μελέτη 3

Β

65

1993

Νοµ. Κορινθίας

4

Μελέτη 4

Α

250

1993

Νοµ.
∆ωδεκανήσου

5

Μελέτη 5

Α

700

1993

Νοµ. Κεφαλονιάς

6

Μελέτη 6

Α

150

1994

Νοµ. Φθιώτιδας

7

Μελέτη 7

Β

190

1995

Νοµ. Κεφαλονιάς

8

Μελέτη 8

Α

Επέκταση

1996

Νοµ. Αργολίδας

από 150 σε 270
9

Μελέτη 9

Α

310

1998

Νοµ. Ευβοίας

10

Μελέτη 10

Γ

150

1999

Νοµ.∆ωδεκανήσου

11

Μελέτη 11

Α

230

1999

Νοµ. Λέσβου

12

Μελέτη 12

∆

230

1999

Νοµ. Ανατολ
Αττικής

13

Μελέτη 13

∆

462

1999

Νοµ.Αυτ.
Κορινθίας

14

Μελέτη 14

Α

Επέκταση

2002

Νοµ. Βοιωτίας

2003

Νοµ. Κεφαλλονιάς

από 150 σε 380
15

Μελέτη 15

Β

Επέκταση των 313 σε
504 και εκκίνηση 361
και 393 (σύνολο 1260)

Τα είδη που προτείνονται για καλλιέργεια στις µελέτες είναι κυρίως η τσιπούρα και το
λαυράκι, ενώ αρκετές εγκαταστάσεις προχωρούν σε δοκιµαστική παραγωγή νέων

1

Ζητήθηκε από την διοίκηση του ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε η µη αναφορά ονοµάτων και εταιρειών προς αποφυγή τυχόν
έκθεσής τους. Για το λόγο αυτό οι µελετητές παρουσιάζονται συµβολικά µε γράµµατα. Για τον ίδιο λόγο
ως τοποθεσία αναφέρεται το ευρύτερο µέρος και όχι το συγκεκριµένο τοπωνύµιο της εγκατάστασης.
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ενδηµικών µεσογειακών ειδών όπως συναγρίδα, φαγκρί – µυτάκι, µουρµούρα και
µυλοκόπι.
Στο διάγραµµα 4.1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εξεταζόµενων µελετών ανάλογα µε
την χρονολογία εκπόνησής της. Γενικότερα κατά την επιλογή των έργων έγινε
προσπάθεια συλλογής µελετών όσο το δυνατόν ισότιµα από όλη την τελευταία δεκαετία,
στην οποία άρχισε η µαζική σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην
Ελλάδα. Επίσης στο σχήµα 4.2 παρατηρείται µια καλή κατανοµή στις δυναµικότητες
των µονάδων, όπου µικρό ποσοστό (6,7%) είναι χαµηλών τιµών και έπειτα κατανέµονται
οµαλά αυξάνοντας µέχρι παραγωγές της τάξεως άνω των 500 τόνων ανά έτος. Αυτό
αντιπροσωπεύει την Ελληνική πραγµατικότητα µιας και, την δεκαετία του ’90, δεν
υπήρχαν πολλές µονάδες µε παραγωγή άνω των 500 τόνων. Στο διάγραµµα 4.3
παρατίθεται η χωρική κατανοµή των µελετών (ανά νοµούς).
Αναφέρεται επίσης ότι βάση της απόφασης 69269/5387 της 24/25.10.1990 (ΦΕΚ 678Β)
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση 1661 της 5/20.10.1994 (ΦΕΚ
786Β) οι ιχθυοκαλλιεργητικοί σταθµοί κατατάσσονται στη κατηγορία Α, οµάδα ΙΙ
(παράγραφος ζ).

4

3

1

1

1991

1992

1993

1

1

1

1

1994

1995

1996

1998

1999

1

1

2002

2003

Πίνακας 4.1 : Χρονολογική κατανοµή µελετών
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33,33

35

% Ποσοστό

30

26,67

25

20,00

20

13,33

15
10

6,67

5
0
0-100

100-200

200-300

300-500

500-+

∆υναµικότητες (tn/έτος)

Πίνακας 4.2 : Κατανοµή δυναµικότητας µονάδων (tn/έτος)

1

1

2

1
1
4
1
1
1

2

Νοµ.Εύβοιας
Νοµ.Κεφαλονιάς
Νοµ.Κορινθίας
Νοµ.∆ωδεκανήσου
Νοµ.Φθιώτιδας
Νοµ.Αργολίδας
∆ήµ.Καλύµνου
Νοµ.Λέσβου
Ανατολ.Αττική
Νοµ.Βοιωτίας

Πίνακας 4.3 : Χωρική κατανοµή των µελετών

4.3 Σύνταξη ειδικού ερωτηµατολογίου αξιολόγησης των µελετών
Για την συγκριτική και ολοκληρωµένη αξιολόγηση των µελετών ήταν απαραίτητη η
δηµιουργία µια κοινής βάσης πάνω στην οποία θα γινόταν η προσπάθεια αποτίµησης της
ποιότητας και της πληρότητάς τους. Έτσι συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο (Πίνακας 4.4)
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µε τριαντατέσσερα βασικά θέµατα που πρέπει να πραγµατεύεται µια Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να µπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης.
Στον παρακάτω πίνακα 4.4 παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης :
Βαθµός προσέγγισης / αναφοράς// ΜΕΛΕΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Αναφορά στις απαιτήσεις της µελέτης ανάλογα µε το
έργο(προκαταρκτική εξέταση)
Περιγραφή του φυσικού-γεωλογικού περιβάλλοντος
Πανίδα – χλωρίδα (εξέταση κοινοτήτων)
Περιγραφή
του
ανθρωπογενούς-κοινωνικού-οικονοµικού
περιβάλλοντος
Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης
Αναφορά σε παρεµφερή υφιστάµενα έργα στην περιοχή µελέτης
∆ικαιολόγηση χρησιµότητας του έργου
Στόχοι του έργου
Περιγραφή του προτεινόµενου έργου (κατασκευή)
Περιγραφή λειτουργίας του έργου
Ανάλυση του όλου κύκλου ζωής του έργου
Προσδιορισµός επιπτώσεων
Παράθεση ερωτηµατολόγιου επιπτώσεων (ναι, ίσως, όχι)
Εξέταση κλίµακας(συνόλου) επιπτώσεων
Εκτίµηση θετικών και αρνητικών επιπτώσεων
Εκτίµηση έµµεσων και δευτερογενών επιπτώσεων
Εκτίµηση σηµαντικών και λιγότερο σηµαντικών επιπτώσεων
Σαφήνεια και ακρίβεια στην διατύπωση των προβλέψεων
Χρήση κατάλληλων µοντέλων πρόβλεψης
Πρόταση µέτρων αντιµετώπισης και η θέση τους στην ιεράρχηση
κατά Michel
Παράθεση
πίνακα
επισκόπησης
επιπτώσεων-µέτρων
αντιµετώπισης
Καταλληλότητα µέτρων αντιµετώπισης
Αναφορά εναλλακτικών λύσεων
∆ιαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των λύσεων
Αναφορά-παρουσίαση του "µηδενικού σεναρίου"
∆υναµική του περιβάλλοντος χωρίς την παρουσία του έργου
Ανάλυση επικινδυνότητας, και η αναφορά σε αναµενόµενα
ποσοστά αστοχίας
Αναγνώριση, διερεύνηση και αξιολόγηση των πηγών
αβεβαιότητας
Ανάλυση κόστους-οφέλους και τεχνικές χρηµατικής αποτίµησης
Προτάσεις και µέθοδοι παρακολούθησης της λειτουργίας του
έργου (monitoring)
Παράθεση επιτρεπόµενων ορίων από την νοµοθεσία
Παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και άλλων πηγών
Συµβολή του κοινού κατά την εκπόνηση-εξέταση της ΜΠΕ
Προσιτή παρακολούθηση από µη ειδικό
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Ανάλογα µε την έκταση της πληρότητας µε την οποία καλύπτονται τα παραπάνω θέµατα,
οι µελέτες αξιολογούνται µε «επαρκής» , «µέτρια» ή «ανεπαρκής»

ενώ αν δεν

εξετάζονται καθόλου, δηλαδή δεν γίνεται καµία αναφορά µε «ναι/όχι».
Ένα θέµα που τίθεται εξαρχής, εφόσον δεν έχουµε να κάνουµε µε αριθµούς, είναι τα
λεπτά και δύσκολο να οριστούν όρια µεταξύ των τριών παραπάνω διαβαθµίσεων.
∆ηλαδή η ενίοτε λεπτή διαφορά µεταξύ «επαρκούς» και «µετρίας» ανάλυσης ή
«µετρίας» και «ανεπαρκούς».
Το θέµα όµως δεν θα λυνόταν αν προσθέταµε επιπλέον διαβαθµίσεις, διότι αφενός θα
ετίθετο και πάλι το ζήτηµα των λεπτών ορίων µεταξύ τους και αφετέρου θα γινόταν
δυσκολότερη η αξιολόγηση στο τέλος, όπου αφού κάθε µελέτη θα είχε το δικό της
ατοµικό προφίλ, δεν θα ήταν εύκολη η κατηγοριοποίηση και η οµαδοποίησή της µε
αποτέλεσµα να αναγκαζόµασταν σε µια επιπλέον διαβάθµιση για να οδηγηθούµε σε
συµπεράσµατα.
Το σύνολο των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι. Η
ανάλυσή τους έγινε µε την βοήθεια των λογισµικών SPSS 10.0 (Statistic Program for
Social Science) και EXCEL και παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο.

Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν στηρίζονται στα εξής χαρακτηριστικά της Εκτίµησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων :

4.3.1 Προκαταρκτική εξέταση

Το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης αποσκοπεί στην διερεύνηση της αναγκαιότητας
της µελέτης ή τον προσδιορισµό του τύπου και της έκτασης της µελέτης που χρειάζεται
για ένα συγκεκριµένου τύπου και µεγέθους έργου, σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία.
Συνήθως παρατίθεται στην εισαγωγή της µελέτης. Έτσι βοηθάει στο να αποκτηθεί µια
πρώτη εικόνα για το εάν το έργο είναι εφικτό και τι απαιτήσεις υπάρχουν για τη µελέτη
(20)

. Επίσης στο στάδιο αυτό παραθέτονται γενικές πληροφορίες όπως το είδος και το

µέγεθος του έργου, στοιχεία του Φορέα ή του Κύριου του έργου και της δραστηριότητας,
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το ιστορικό ανάθεσης και το Μελετητή. Για τον µελετητή του έργου απαιτείται η
αναφορά των στοιχείων του, όπως εταιρία ή όνοµα, αριθµός πτυχίου του Π.∆. 541/79
στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές µελέτες», αντίγραφο του οποίου πρέπει να
επισυνάπτεται, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση για την ισχύ του, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax, e-mail.

4.3.2 Περιγραφή του περιβάλλοντος

Η περιγραφή του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς, πρέπει
να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να παρουσιάζονται αναλυτικά όλα εκείνα τα στοιχεία
του περιβάλλοντος που είναι πιθανότερο να επηρεάσουν ή και να επηρεαστούν άµεσα ή
έµµεσα από το προτεινόµενο έργο.
Θα πρέπει να γίνεται µια περιγραφή του περιβάλλοντος (µε όσο το δυνατόν πιο
αξιόπιστα στοιχεία2 ) καθώς και µια ανάδειξη των τάσεων και της δυναµικότητας που
ενυπάρχει σ’ αυτό. Να καθίσταται λοιπόν κατανοητή η υπάρχουσα κατάστασή του και η
δυναµική της εξέλιξη στην χωρίς την πραγµατοποίηση του έργου εκδοχή της. Έτσι θα
µπορεί να γίνει πιο εύκολα, αλλά και σε µεγαλύτερο βάθος, αντιληπτό το µέγεθος και το
είδος της επίδρασης που θα δεχτεί το περιβάλλον από την πραγµατοποίηση του έργου.
Μια ενδεικτική καθώς και συνοπτική αναφορά των βασικότερων χαρακτηριστικών του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που η παράθεσή τους µπορεί να συµβάλλει
σηµαντικά στην πληρότητα και ορθότητα των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
παραθέτονται παρακάτω.

•

Κλιµατικά χαρακτηριστικά : Κυρίως µετεωρολογικά στοιχεία που µπορούν να
αναφέρονται είναι στοιχεία θερµοκρασίας, ανεµολογικά στοιχεία, ύψους
κύµατος, στοιχεία για την κατάσταση της ατµόσφαιρας, για τις βροχοπτώσεις και

2

Εδώ βασικό ρόλο παίζουν οι πηγές και η διαθεσιµότητα δεδοµένων. Υπάρχουν περιοχές (µάλλον
πρόκειται για την πλειονότητα των περιοχών) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα στοιχεία.
Στην περίπτωση αυτή ο µελετητής καταφεύγει σε µελέτες πεδίου, οι οποίες όµως απαιτούν χρόνο, χρήµα
και ειδικότητες ή εξοπλισµό που δεν είναι εύκολα διαθέσιµα.
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την υγρασία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προέρχονται από τους κοντινότερους
σταθµούς στην περιοχή και να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα, ώστε να είναι
ενδεικτικά του κλίµατος στην θέση κατασκευής. Έτσι µπορεί να γίνει κατανοητή
σφαιρικότερα η αλληλεπίδραση που θα υπάρξει µεταξύ έργου – περιβάλλοντος
και να προκύψουν σηµαντικά συµπεράσµατα για τις αλλαγές που ενδεχοµένως
θα προκληθούν από την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Οι αλλαγές
αυτές µπορεί να αφορούν τόσο το µικροκλίµα της περιοχής όσο και την
ευρύτερη περιοχή.

•

Βιοτικά χαρακτηριστικά : Οι βιοτικοί παράγοντες του περιβάλλοντος είναι οι
ζωντανοί οργανισµοί, οι οποίοι ταξινοµούνται στα βασίλεια : Μονήρη, Μύκητες,
Φυτά και Ζώα. Για την πλήρη περιγραφή του βιοτικού περιβάλλοντος της
περιοχής µελέτης στις ΜΠΕ προβλέπεται η παράθεση στοιχείων για την χλωρίδα
και την πανίδα, δηλαδή για τα είδη των φυτών και για τα είδη και τον αριθµό των
ατόµων των ειδών (πληθυσµός) των ζώων µε χωρική αναφορά στους τύπους των
ενδιαιτηµάτων. Για παράδειγµα επιβάλλεται η αναφορά σε τυχόν λιβάδια µε
φυτά της θάλασσας στην περιοχή (που είναι ένας πολύ χρήσιµος και αξιόπιστος
δείκτης της µόλυνσης και του τροφικού επιπέδου του οικοσυστήµατος), άλλων
σηµαντικών κατοίκων, στην ύπαρξη µικρο-µακροπανιδικών ποικιλιών, στην
εµφάνιση θαλασσίων κητών και χελωνών, πουλιών κ.τ.λ.. Η γνώση των
στοιχείων αυτών δίνει την δυνατότητα στον µελετητή να προβλέψει και να
εκτιµήσει το είδος και το µέγεθος των πιέσεων που θα επιφέρει το προβλεπόµενο
έργο ή δραστηριότητα πάνω σε κάθε είδος της χλωρίδας και της πανίδας της
περιοχής µελέτης. Σηµαντικό βιοτικό χαρακτηριστικό είναι τα προστατευόµενα
είδη, δηλαδή τα απειλούµενα σπάνια είδη φυτών και ζώων, τα οποία έχουν
µεγαλύτερο ειδικό βάρος στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Πηγές για την βιολογική ποικιλοµορφία, εκτός από τις εργασίες πεδίου, είναι η
σχετική βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση όµως για να χρησιµοποιηθούν τα
βιβλιογραφικά στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν από τον µελετητή, ο οποίος
αναλαµβάνει και την ευθύνη της χρήσης τους (22) .
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•

Μορφολογικά χαρακτηριστικά : Οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των
ΜΠΕ απαιτούν ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου και της µορφολογίας του
στην περιοχή που ενδέχεται να επηρεαστεί από το υπό εξέταση έργο ή
δραστηριότητα. Το τοπίο µπορεί να είναι αστικό ή τοπίο υπαίθρου (αν και
συνήθως είναι το δεύτερο), ενώ η µορφολογία διαµορφώνεται από διάφορους
παράγοντες όπως είναι οι γεωλογικές πτυχώσεις, οι επιφανειακές απορροές
υδάτων, οι λίµνες, οι ατµοσφαιρικές πιέσεις, ανθρώπινες επεµβάσεις (π.χ.
λατοµεία) κτλ.

(3)

. Ιδιαίτερη σηµασία δε έχουν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά

στην περίπτωση των πλωτών κλωβών γιατί σε συνδυασµό µε τα κλιµατικά
χαρακτηριστικά γίνεται κατανοητό το κατά πόσο είναι προστατευµένες από τον
καιρό οι πλωτές εγκαταστάσεις, τι κίνδυνος υπάρχει αστοχίας τους σε µια
κακοκαιρία αλλά και το κατά πόσο το σύστηµα στο οποίο θα διοχετευτούν οι
ποσότητες των θρεπτικών είναι «ανοικτό» ή «κλειστό» και ποια είναι η φέρουσα
ικανότητά του.
•

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά : Απαραίτητο
στοιχείο των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η περιγραφή
γεωλογικού υπόβαθρου της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθεί η χερσαία
µονάδα του προτεινόµενου έργου. Παράλληλα στο στάδιο αυτό παρουσιάζονται
διάφοροι παράµετροι όπως η σεισµικότητα της περιοχής και η ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του εδάφους, από τους οποίους προκύπτουν χρήσιµα
συµπεράσµατα τόσο για την ασφάλεια του έργου ή της δραστηριότητας όσο και
για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο φυσικό και γεωλογικό περιβάλλον. Ο
γεωλογικός χάρτης της περιοχής µελέτης σε κατάλληλες κλίµακες είναι από τα
σηµαντικότερα στοιχεία στο στάδιο αυτό της εκπόνησης των µελετών, διότι από
αυτόν µπορούν να προκύψουν χρήσιµα δεδοµένα για την γεωλογία και την
µορφολογία του εδάφους αλλά και του πυθµένα. Επιπρόσθετα γεωλογικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να αναλύονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων είναι η υδρογεωλογία (π.χ. υπόγειοι υδροφορείς, υπόγεια απορροή,
ύψη υδροφόρου ορίζοντα, φυσικοχηµική σύσταση υπόγειων νερών κτλ) (3).
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•

Στοιχεία ωκεανογραφίας : Για ένα έργο που είναι σχεδιασµένο να
κατασκευαστεί και να λειτουργεί µέσα στη θάλασσα, προφανώς και η παράθεση
ωκεανογραφικών στοιχείων είναι τόσο απαραίτητη όσο η παράθεση γεωλογικών
στοιχείων για ένα έργο σχεδιασµένο να λειτουργεί στην ξηρά. Τα ελάχιστα
στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται είναι (22) :
1.

Βιολογικά

στοιχεία,

όπως

σύνθεση,

αφθονία

και

βιοµάζα

του

φυτοπλαγκτού, της λοιπής υδατικής χλωρίδας, της πανίδας των βενθικών
ασπόνδυλων, κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας.
2. Μορφολογικές συνθήκες, όπως διακύµανση βάθους, δοµή και υπόστρωµα του
πυθµένα.
3. Παλιρροιακό καθεστώς, όπως κατεύθυνση δεσποζόντων ρευµάτων, έκθεση
στα κύµατα.
4. Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία, όπως διαφάνεια, θερµικές συνθήκες,
συνθήκες οξυγόνωσης, αλατότητα, συνθήκες θρεπτικών ουσιών.
5. Κατάσταση ρύπανσης.
•

Κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά : Ένα έργο ή µια δραστηριότητα
µπορεί να θεωρηθεί µια δελεαστική λύση και πρόταση στα οικονοµικά
προβλήµατα µιας περιοχής, της οποίας όµως τα οφέλη πρέπει να τεθούν σε
αντιστοιχία µε διάφορες πιέσεις που µπορεί να προκύψουν τόσο στο φυσικό
περιβάλλον όσο και στο ίδιο το ανθρωπογενές, όπως πιέσεις στις τοπικές
υπηρεσίες και γενικότερη αναταραχή σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής
(Glasson 1999). Για αυτό τον λόγο, η παράθεση δηµογραφικών στοιχείων ή
δεδοµένων που αφορούν τις χρήσεις γης, το δοµηµένο περιβάλλον, τα δίκτυα,
τους, την απασχόληση, το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το επίπεδο
µόρφωσης, την κοινωνική φυσιογνωµία της περιοχής, το επίπεδο διαβίωσης και
τις διοικητικές και παραγωγικές υποδοµές αποτελεί σηµαντικό µέρος στην
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

(3)

. Αν και συνήθως γίνεται µια

προσπάθεια επιλογής του µέρους εγκατάστασης των ιχθυοκαλλιεργειών όσο το
δυνατόν µακριά από οικισµούς και κατοικήσιµες περιοχές, είναι πιθανός ο
επηρεασµός της ευρύτερης περιοχής (π.χ. παραθεριστικές παραλίες, ψαρότοποι)
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αλλά και του κοντινού κοινωνικού συνόλου, αφού πολλοί εργάτες των
ιχθυοκαλλιεργειών θα µένουν σε κοντινά χωριά. Από το στάδιο αυτό µπορεί να
προκύψει η χρησιµότητα ή µη του έργου για την κοινωνία της περιοχής που θα
επηρεάζεται από αυτό τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία.

•

∆υναµική του περιβάλλοντος : Όπως έχει αναφερθεί και στη παράγραφο 3 του
κεφαλαίου 3 βασικό χαρακτηριστικό είναι η δυναµική του περιβάλλοντος στην
περίπτωση χωρίς την παρουσία του έργου, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η
καλύτερη αξιολόγηση των µεταβολών που θα επιφέρει το έργο κατά την
κατασκευή και την λειτουργία του. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι πρόκειται για ένα
δυναµικό σύστηµα, η περιγραφή µόνο της υφιστάµενης κατάστασης δεν επαρκεί
και δεν επιτρέπει της σωστή αξιολόγηση επιπτώσεων διότι το περιβάλλον
εξελίσσεται δυναµικά σε σηµείο να µην µπορεί να θεωρηθεί η υφιστάµενη
κατάσταση ως παράµετρος αναφοράς

(3)

. Για παράδειγµα κάποια παράµετρος

µπορεί να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, οπότε οι προβλεπόµενες τιµές της για
το µέλλον θα θεωρείται «φυσιολογικό» να αναµένονται αυξηµένες. Έτσι θα
πρέπει να προβλέπεται η εξέλιξη στο µέλλον για χρόνο ανάλογο µε τον κύκλο
ζωής του έργου

•

Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης : Άλλο ένα βασικό
χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος στην περιοχή κατασκευής, το οποίο µπορεί
να επηρεάσει και να επηρεαστεί, είναι η υπάρχουσα κατάσταση ρύπανσης
οφειλόµενη σε διάφορες πηγές, άσχετες ή παρεµφερείς µε το προτεινόµενο έργο
ή τη δραστηριότητα. Η συσχέτιση του προτεινόµενου έργου πρέπει να βασίζεται
σε πραγµατικά στοιχεία, µε τα οποία να τεκµηριώνεται η συµπληρωµατικότητα,
η συµβατότητα ή µη, η σωρευτικότητα του οφέλους αλλά και των επιπτώσεων
του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας µε τα υφιστάµενα ή κατασκευαζόµενα
έργα στην περιοχή και µε υφιστάµενες ή προβλεπόµενες δραστηριότητες (3).

Επίσης µια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι η οµάδα µελέτης δεν θα πρέπει να
αναλωθεί σε µια ατέρµονη διαδικασία για την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης
- 42 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

ανασκόπησης του περιβάλλοντος από όλες τις απόψεις και στο µεγαλύτερο βάθος, αλλά
να εστιάσει το ενδιαφέρον της όσο το δυνατόν ταχύτερα σε εκείνα τα στοιχεία του
περιβάλλοντος που είναι πιθανότερο να επηρεασθούν άµεσα ή έµµεσα από το έργο
(Glasson et al. 1999).

4.3.3 Στόχοι και δικαιολόγηση της χρησιµότητας του έργου

Πρόκειται για ένα χρήσιµο εισαγωγικό κείµενο στην περιγραφή του έργου. Μπορεί να
λάβει χώρα µε διάφορους τρόπους κατά την εκπόνηση µιας περιβαλλοντικής µελέτης.
Ένα προτεινόµενο έργο µπορεί να συντελέσει στην κάλυψη κάποιων συγκεκριµένων
αναγκών της περιοχής ή στην επίλυση προβληµάτων. Αυτά τα προβλήµατα και οι
ανάγκες σε αρκετές περιπτώσεις µπορούν να αποτελέσουν και το αντίβαρο στις πιέσεις
που µπορεί να δηµιουργηθούν στην περιοχή από την κατασκευή και τη λειτουργία του
έργου

(3)

. Για τον λόγο αυτό, αν και η µελέτη είναι περιβαλλοντικού περιεχοµένου,

χρήσιµη είναι η δικαιολόγηση της δηµιουργίας του έργου όπου να αναφέρονται τα
κίνητρα και οι ευρύτερες θετικές επιπτώσεις του έργου, που µπορούν να απαντήσουν σε
ερωτήµατα όπως : α) πώς συνδέεται το έργο µε τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής, β)
γιατί είναι χρήσιµο ένα τέτοιο είδος έργου, γ) γιατί είναι ιδιαίτερα κατάλληλη η
συγκεκριµένη περιοχή ή θέση για το έργο αυτό, δ) γιατί τώρα και όχι νωρίτερα ή
αργότερα για την επιλογή του συγκεκριµένου τόπου την συγκεκριµένη χρονική
στιγµή(20).

4.3.4 Περιγραφή έργου – Ανάλυση κύκλου ζωής

Κάθε έργο έχει ένα κύκλο ζωής που περιλαµβάνει µια σειρά σταδίων. Καθένα από τα
στάδια έχει τις δικές του επιπτώσεις και τα δικά του χαρακτηριστικά. Γενικότερα τα
στάδια αυτά µπορούν να διακριθούν σε : α) σχεδιασµό του έργου, β) κατασκευή, γ)
λειτουργία, δ) απενεργοποίηση και ε) απεγκατάσταση. Σε κάθε στάδιο, µπορούν να
περιγράφονται : 1ον) η διάρκεια, 2ον) το φυσικό µέγεθος του απαιτούµενου χώρου, 3ον) οι
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απαιτήσεις σε πόρους, 4ον) οι εισροές και εκροές πάσης φύσεως, 5ον) ο αριθµός των
εργαζοµένων. Στο σχήµα 4.1 περιγράφεται η χρονική διάρκεια των κύκλων ζωής
διαφόρων έργων.

Εικόνα 4.1 : Κύκλοι ζωής για διάφορους τύπους έργων (πηγή : Ι. Καρακάσης 2002)
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4.3.5 Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου είναι, θα λέγαµε η καρδιά µιας
ΜΠΕ. Εδώ πρέπει να γίνει η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όλων των
λύσεων που τυχόν προτάθηκαν (εναλλακτικές λύσεις) µε ιδιαίτερη έµφαση στην
προκρινόµενη λύση. Καταρχήν όµως σηµαντικό ρόλο έχει το τι ορίζουµε ως περιβάλλον.
Άλλη απάντηση θα δοθεί αν εννοούµε το περιβάλλον στην στενή περιοχή γύρω από το
έργο και άλλη αν αναφερόµαστε στο ευρύτερο ή το παγκόσµιο περιβάλλον. Επίσης
διαφορετική είναι η εκτίµηση αν περιλάβουµε µόνο την έννοια του φυσικού
περιβάλλοντος και άλλη αν περιλάβουµε και την κοινωνικο-οικονοµική άποψη.
Εποµένως ο ορισµός της έννοιας «περιβάλλον» είναι καθοριστικής σηµασίας για την
ανάλυση των επιπτώσεων (20) .
Οι τύποι των πιθανών επιπτώσεων µπορεί να είναι :
•

Φυσικές και κοινωνικο-οικονοµικές

•

Άµεσες και έµµεσες

•

Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες

•

Τοπικές και µεγάλης κλίµακας (π.χ. περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς)

•

Επιζήµιες και επωφελείς

•

Αντιστρεπτές και µη αναστρέψιµες

•

Ποιοτικές και ποσοτικές

•

Κατανοµή κατά οµάδες και/ή περιοχές

•

Πραγµατικές και διαισθητικές

•

Σχετικές µε άλλους τύπους έργων

4.3.6 Πρόβλεψη
Η πρόβλεψη αποτελεί σηµαντικότατο κεφάλαιο µιας ΜΠΕ και είναι η συνέχεια της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτελεί εξίσου την ουσία µιας ΜΠΕ αφού
εδώ γίνεται η πρόβλεψη – η πιθανολόγηση – της παρουσίασης κάποιων ή κάποιας από
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τις παραπάνω δυνατές επιπτώσεις καθώς και η εκτίµηση της έντασης του φαινοµένου.
Συγκεκριµένα πρόκειται για την προσπάθεια να γίνει ο προσδιορισµός του µεγέθους της
περιβαλλοντικής αλλαγής παρουσία του έργου σε σύγκριση µε την κατάσταση που θα
προέκυπτε απουσία του έργου. Η διαδικασία της πρόβλεψης πρέπει λοιπόν να
διασαφηνίσει τις δυνατότητες εµφάνισης κάθε µιας από της πιθανές επιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.5.
Τέλος αναφέρεται ότι για να γίνει εφικτή η πρόβλεψη των επιπτώσεων είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν περιβαλλοντικά µοντέλα τα οποία µπορεί να είναι εµπειρικά ή
µηχανιστικά. Τα πρώτα βασίζονται σε στατιστικές σχέσεις µεταβλητών οι οποίες
προέρχονται από παρατήρηση και δεν απαιτούν απαραίτητα την κατανόηση των
θεµελιωδών αρχών που διέπουν τις διεργασίες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στο σύστηµα.
Τα µηχανιστικά µοντέλα περιγράφουν την σχέση µεταξύ αιτίου και αιτιατού, ουσιαστικά
είναι σχέσεις που προκύπτουν υπολογιστικά - θεωρητικά, από την κατανόηση των
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα ( GESAMP 1996) (11).
Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιούνται µοντέλα ισοζυγίου µάζας (mass balance),
διασποράς θρεπτικής ουσίας, απόθεσης, θορύβου, στατιστικά µοντέλα, µαθηµατικά
µοντέλα (π.χ. αιτιοκρατικά ή στοχαστικά) ή και άλλου είδους διαθέσιµα µοντέλα.

4.3.7 Πρόταση µέτρων αντιµετώπισης
Το επόµενο στάδιο είναι η πρόταση από τον ειδικό µελετητή των µέτρων που πρέπει να
ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών, καθώς και
για την διατήρηση των περιβαλλοντικών όρων εντός των ορίων της νοµοθεσίας.
Στην λογική που διακρίνει την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υπάρχει πάντα
µια τουλάχιστον εναλλακτική λύση : «η µη πραγµατοποίηση του έργου». Αυτό είναι
και το κύριο µέτρο αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων όταν αυτές είναι
αναπόφευκτες και υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από την νοµοθεσία (20).
Εναλλακτικά µπορεί να τροποποιηθούν µερικοί όροι του έργου έτσι ώστε να
αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις. Τα µέτρα αντιµετώπισης που είναι δυνατόν να
προταθούν διαφέρουν ανάλογα µε το έργο, ανάλογα µε τη σηµασία των επιπτώσεων και
ανάλογα µε την διαθέσιµη τεχνολογία. Σε γενικές γραµµές ένας καλός οδηγός πρακτικής
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είναι η λήψη µέτρων όσο το δυνατόν υψηλότερα στον κατάλογο ιεράρχησης µέτρων που
προτείνει ο Mitchell (1997) (23) :
•

Αποφυγή επιπτώσεων στην πηγή

•

Μείωση επιπτώσεων στην πηγή

•

Ελάττωση επιπτώσεων στην θέση του έργου

•

Ελάττωση επιπτώσεων στον αποδέκτη

•

Αποκατάσταση επιπτώσεων

•

Αποζηµίωση σε είδος

•

Αποζηµίωση µε άλλα µέσα

•

Αύξηση

Προφανώς τα µέτρα αντιµετώπισης έχουν κόστος (που µάλιστα αυξάνει κατεβαίνοντας
προς τα κάτω την λίστα του Mitchell). Κατά κανόνα το κόστος αυτό το πληρώνει «ο
ρυπαίνων».

4.3.8 Εναλλακτικές λύσεις
Στην περίπτωση των δύσκολα αντιµετωπίσιµων επιπτώσεων, η διαδικασία συνεχίζεται
δηµιουργώντας µία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι λύσεις αυτές µπορεί να
αφορούν την τοποθεσία, την κλίµακα (µέγεθος) του έργου, τις µορφές εξοπλισµού και
µεθόδων, την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, τις διευθετήσεις στο χώρο, τις συνθήκες
λειτουργίας, τους τρόπους αντιµετώπισης των επιπτώσεων, τις πρακτικές διαχείρισης και
διοίκησης ή και συνδυασµούς µεταξύ τους. Πάντα υπάρχει και η πιθανότητα της µη
πραγµατοποίησης του έργου (20).
Η οδηγία 85/337 συνιστά την χρήση των εναλλακτικών λύσεων χωρίς να την επιβάλλει
υποχρεωτικά. Στην Ελληνική νοµοθεσία οι εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται ως
προαιρετικό στοιχείο σε ορισµένες περιπτώσεις.
Προφανώς όσο πιο πλούσιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για ένα έργο
τόσο καλύτερη µπορεί να είναι η ποιότητα της απόφασης που θα παρθεί, υπό την
προϋπόθεση ότι θα εξετασθούν πριν τη λήψη δεσµευτικών συµφωνιών που θα
καθορίζουν την οριστική µορφή του έργου.
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Με τις εναλλακτικές λύσεις δίνεται η δυνατότητα στους αναλυτές να εστιάσουν το
ενδιαφέρον τους στις διαφορές ανάµεσα σε πραγµατικές επιλογές, επιτρέπεται σε άτοµα
και φορείς που δεν συµµετέχουν άµεσα στην λήψη αποφάσεων να εκτιµήσουν διάφορες
απόψεις, προσφέρεται ένα πλαίσιο για την απόφαση των αρµοδίων αρχών αντί για µια
απλή δικαιολόγηση µιας συγκεκριµένης δράσης και τέλος, στην περίπτωση που
προκύψουν δυσκολίες κατά την κατασκευή ή λειτουργία του έργου, η επανεξέταση
αυτών των εναλλακτικών λύσεων µπορεί να βοηθήσει µε την παροχή γρήγορων και
οικονοµικών λύσεων. (Glasson et al. 1999)

4.3.9 Ανάλυση επικινδυνότητας, ποσοστά αστοχίας
Κατά την παρουσίαση τόσο της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου όσο και των
µέτρων αντιµετώπισης και των εναλλακτικών λύσεων προκύπτουν κάποια ποσοστά
αστοχίας για κάθε µια από τις προτάσεις που θα ήταν χρήσιµο να υπολογίζεται και να
λαµβάνεται υπόψη κατά την τελική απόφαση. Ο µελετητής συνυπολογίζοντας όλα αυτά
τα ποσοστά επικινδυνότητας και ακραίων καταστάσεων µπορεί να προβλέψει και να
µειώσει στο ελάχιστο την πιθανότητα αστοχίας, λαµβάνοντας µια σειρά από περαιτέρω
µέτρα (3).

4.3.10 Αναφορά στις πηγές αβεβαιότητας
Σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, υπάρχει αβεβαιότητα σε κάθε τι που προσπαθούµε να
προβλέψουµε. ∆υστυχώς υπάρχουν µελετητές οι οποίοι έχουν την εντύπωση πως
µπορούν να είναι βέβαιοι για τις προβλέψεις και τις εκτιµήσεις τους.
Οι πηγές της αβεβαιότητας ποικίλουν. Οι κυριότερες είναι :
•

Η ανακριβής πληροφορία για το έργο και την κατάσταση του περιβάλλοντος,

•

Οι απρόβλεπτες αλλαγές στο έργο σε διάφορα στάδια του κύκλού ζωής του και

•

Η υπεραπλούστευση, οι παραδοχές και τα σφάλµατα στην εφαρµογή θεωριών,
µεθόδων και µοντέλων.
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Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση της αβεβαιότητας. ∆ηλαδή πρέπει
να δηλώνονται µε σαφήνεια οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις καθώς
και να παρατίθενται οι πιθανότητες να συµβεί ένα είδος αρνητικής επίπτωσης και τα
διαστήµατα εµπιστοσύνης όπου είναι δυνατόν (20).

4.3.11 Ανάλυση κόστους – οφέλους
Η ανάλυση κόστους – οφέλους αποτελεί συστατικό διαφόρων µεθόδων που επιδιώκουν
να εφαρµόσουν χρηµατική αξία στα κόστη και τα οφέλη. Η διαδικασία αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει όλα τα µέρη του έργου, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασµού, όσο και κατά
την λειτουργία , απενεργοποίηση και αποκατάσταση, ή να είναι µερική και να αφορά ένα
υποσύνολο του όλου προβλήµατος της ΜΠΕ, αποσκοπώντας στην επιλογή λύσεων µε το
ελάχιστο κόστος σε διάφορα στάδια της λήψης αποφάσεων για το έργο. (20)

4.3.12 Μέθοδοι παρακολούθησης
Η παρακολούθηση (monitoring) είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει την µέτρηση και
καταγραφή φυσικών (χηµικών και βιολογικών), κοινωνικών και οικονοµικών
µεταβλητών που σχετίζονται µε τις επιπτώσεις από ένα αναπτυξιακό έργο. Στόχος της
παρακολούθησης είναι η απόκτηση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και την
λειτουργία των µεταβλητών στον χώρο και στον χρόνο και κυρίως η εκτίµηση της
πιθανότητας εµφάνισης και του µεγέθους των επιπτώσεων. (20)
Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι πολύτιµες γιατί :
•

Επιτρέπουν την χρησιµοποίηση της εµπειρίας από την κατασκευή ενός έργου
στην πρόβλεψη των επιπτώσεων ενός ανάλογου έργου σε άλλη περιοχή,

•

Επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αντιµετώπισης
που έχουν ληφθεί για το συγκεκριµένο έργο,

•

Επιτρέπουν την έγκαιρη λήψη µέτρων για αντιµετώπιση επιπτώσεων που δεν
έχουν προβλεφθεί ή που η σηµασία τους είχε υποεκτιµηθεί και
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•

∆ιευκολύνουν τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών,
παρέχοντας αντικειµενική εκτίµηση για την υπαιτιότητα ως προς την
περιβαλλοντική υποβάθµιση. (20)

4.3.13 Παράθεση βιβλιογραφικών πηγών
Οι ΜΠΕ αποτελούν εργασίες, οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από επιστηµονική και
τεχνική επάρκεια. Για τους λόγους αυτούς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
παραθέτονται πρέπει να είναι σαφή και να αναφέρονται αποκλειστικά στο υπό εξέταση
έργο ή δραστηριότητα και στην περιοχή µελέτης.
Εγκυκλοπαιδικά στοιχεία ή πληροφορίες που δεν σχετίζονται απολύτως µε το υπό
εξέταση έργο ή δραστηριότητα και την περιοχή µελέτης είναι απαράδεκτα (22).

4.3.14 Συµβολή του κοινού
Στόχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η επίτευξη της καλύτερης
δυνατής απόφασης µέσα από την παροχή πληροφορίας για τις πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου. Στην διαδικασία αυτή η συµµετοχή του κοινού
µέσα από δηµόσιες διαβουλεύσεις και συσκέψεις µε τους αρµόδιους φορείς είναι και
χρήσιµη αλλά και απαραίτητη.
Καταρχάς µπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση της ποιότητας, της πληρότητας και της
αποτελεσµατικότητας της ΜΠΕ καθώς επίσης να εξασφαλίσει την ενσωµάτωση των
απόψεων όλων των ενδιαφεροµένων στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η
συµµετοχή είναι απαραίτητη γιατί ο συνεχής και βασικότερος επηρεαζόµενος ενός έργου
είναι ο κάτοικος στην περιοχή επιρροής του.
Ανάγκη είναι η παρεχόµενη πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και
ακριβής.
Άλλα θετικά της συµµετοχής του κοινού στην διαδικασία είναι η απόκτηση πληροφορίας
χρήσιµης για το έργο, η ενηµέρωση, η δηµιουργία ενός κλίµατος αµοιβαίας
εµπιστοσύνης και η επίλυση τυχών παρεξηγήσεων. Επίσης η καλύτερη κατανόηση των
κυρίων ζητηµάτων και του τρόπου αντιµετώπισής τους, η αξιολόγησή τους από µέρους
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του κοινού και η έκφραση προβληµατισµών και ανησυχιών. Στην περίπτωση αυτή τα
µέτρα που θα παρθούν είναι πιθανό να είναι περισσότερο καινοτόµα, βιώσιµα και
κοινωνικά αποδεκτά από εκείνα που θα πρότεινε µόνος του ο κατασκευαστής. (Glasson
et al. 1999)
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5. Ανάλυση αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων

5.1 Αναφορά στις απαιτήσεις της µελέτης ανάλογα µε το έργο
(προκαταρκτική εξέταση)
Η αναφορά και η απλή περιγραφή των απαιτήσεων της µελέτης ανάλογα µε το έργο που
δίνει τα γενικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας είναι ένα από τα σπανιότερα στάδια
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το 65% περίπου των µελετών που
εξετάστηκαν (βλ. διάγραµµα 5.1) δεν είχαν καµιά αναφορά στις απαιτήσεις και στις
προδιαγραφές της µελέτης ενώ από τις υπόλοιπες το µεγαλύτερο ποσοστό (20%)
παρουσίαζαν ανεπαρκή στοιχεία. Το υπόλοιπο 13,3% των µελετών παρουσίασαν µια
µέτρια αναφορά ενώ καµία τους δεν είχε επίπεδο που να µπορεί να θεωρηθεί επαρκές.

ΜΕΤΡΙΑ
13,3%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
20,0%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
66,7%

∆ιάγραµµα 5.1 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς προκαταρκτικής
εξέτασης
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Τα έτη εκπόνησης των µελετών που ανήκουν στο δείγµα αρχίζουν από το 1991 µέχρι και
το 2003. Σε αυτή την δεκαετία του θεσµού παρεµβάλλεται το έτος 1997 όπου εκδόθηκε η
βασική κοινοτική οδηγία 97/11 ΕΚ, η οποία θέλησε να αλλάξει τον τρόπο εκπόνησης
των περιβαλλοντικών µελετών στα κράτη µέλη. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε χρειάστηκαν
αρκετά χρόνια για να εναρµονιστούν οι κρατικές περιβαλλοντικές νοµοθεσίες µε την
οδηγία. Θεωρώντας όµως το 1997 σαν σταθµό στην σύγχρονη ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική πολιτική µπορούν να προκύψουν κάποια συµπεράσµατα για την πριν και
µετά εκπόνηση των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τον λόγο αυτό σε
ερωτήσεις που κρίθηκε σκόπιµο έχουν δηµιουργηθεί διαγράµµατα πριν και µετά το 1997
ή ανά τριετίες από το 1991 µέχρι το 2003 καθώς επίσης και ένας πίνακας στον οποίο
υπολογίζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας (σε κλίµακα από το 0 έως το 3) για τις δύο
περιόδους πριν και µετά το 1997 µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο ορατή η τάση και η
εξέλιξη (θετική, αρνητική ή στάσιµη) του φαινοµένου.
Έτσι λοιπόν στον πίνακα 5.1 φαίνεται η µικρή ύπαρξη αναφορών προκαταρκτικής
εξέτασης κατά την 6ετία 1991-1996 που ακολουθήθηκε από επιπλέον µείωση στα
επόµενα χρόνια. Ο συνολικός βαθµός (0,46) είναι πολύ µικρός και απέχει πολύ από το 3
που αντικατοπτρίζει το βέλτιστο επίπεδο προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος.
Πίνακας 5.1 Μέσες τιµές για την αναφορά προκαταρκτικής εξέτασης για τις περιόδους
1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)

Αριθµός ΜΠΕ

Μέσος όρος (0-3)

1991-1996

8

0,5

1997-2003

7

0,42857

Σύνολο

15

0,46428

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά τριετία (διάγραµµα 5.2) παρατηρείται µια
διακύµανση της ποιότητας µε µια µικρή βελτίωση την τελευταία τριετία.
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∆ιάγραµµα 5.2 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στο σύνολο των έργων

Όσες µελέτες αναφέρουν κάτι για τις απαιτήσεις της µελέτης ανάλογα µε το έργο,
κάνουν συνήθως µια απλή παράθεση των θεµάτων που παρουσιάζονται αργότερα πιο
αναλυτικά στο κείµενο της µελέτης, ενώ καµία δεν αναφέρεται σε προβλήµατα και σε
ιδιάζοντα σηµεία του έργου ή της περιοχής, τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής.

5.2 Περιγραφή του φυσικού – γεωλογικού περιβάλλοντος
Η περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι από τα βήµατα της εκπόνησης των
περιβαλλοντικών µελετών που συναντώνται σε όλες τις εξεταστέες ΜΠΕ (0% καµία
αναφορά, διάγραµµα 5.3). Παρόλαυτά, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι το
ποσοστό ανεπάρκειας 20% είναι µεγάλο δοθέντος ότι η περιγραφή του φυσικού και
γεωλογικού περιβάλλοντος είναι ένα από τα καθοριστικά µέρη µιας ΜΠΕ που καθιστά
κατανοητό το είδος και την ποιότητα του οικοσυστήµατος στο οποίο προτείνεται η
εφαρµογή του έργου.
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ΕΠΑΡΚΗΣ
26,7%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
20,0%

ΜΕΤΡΙΑ
53,3%

∆ιάγραµµα 5.3 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στο φυσικό περιβάλλον

Όσον αφορά τον µέσο όρο για τις δύο περιόδους πριν και µετά το 1997 (Πίνακας 5.2)
παρατηρείται πως υπάρχει µια µικρή µείωση της ποιότητας της τάξης του 0,125 την
τελευταία 7ετία και ο µέσος όρος του συνόλου βρίσκεται στο 2,06 δείχνοντας µια µέτρια
ποιότητα για ένα τόσο θεµελιώδες τµήµα των µελετών.
Πίνακας 5.2 Μέσες τιµές για την περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος

Περίοδοι (έτη)

Αριθµός ΜΠΕ

Μέσος όρος (0-3)

1991-1996

8

2,125

1997-2003

7

2

Σύνολο

15

2,0625

Βέβαια από το διάγραµµα 5.4 µπορούµε να δούµε ως θετική την µείωση του ποσοστού
των ανεπαρκών αναφορών µε το πέρασµα του χρόνου και την αύξηση του µέτριου
επιπέδου. Το οποίο άλλωστε καταλαµβάνει χώρο και από το ποσοστό της επαρκούς
ανάλυσης.
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∆ιάγραµµα 5.4 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στη περιγραφή του φυσικού
περιβάλλοντος

Σχετικά µε τις ανεπαρκείς αναφορές παρατηρείται το φαινόµενο οι µελέτες να
παραθέτουν ελλιπή ή και µη σχετικά µε το θέµα στοιχεία που όµως είναι ευκολότερο να
βρεθούν και πιθανόν να σχετίζονται µε την ειδικότητα του µελετητή. Επίσης δεν κάνουν
επαρκή ανάλυση των στοιχείων µε αποτέλεσµα να µην καταλήγουν σε σωστά
συµπεράσµατα.
Έτσι για παράδειγµα, ενώ το θέµα της µελέτης µπορεί να αφορά µόνο την εγκατάσταση
πλωτών ιχθυοκλωβών χωρίς την ύπαρξη χερσαίας µονάδας επεξεργασίας, η µελέτη
αναλώνεται σε µια πλήρη περιγραφή του χερσαίου τοπίου µε αναλύσεις για τα
γεωλογικά στοιχεία ενώ αναφέρει ελάχιστα δεδοµένα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η παράθεση στοιχείων άσχετων µε το έργο µε τον προφανή στόχο να «γεµίσει» η µελέτη
είναι επιστηµονικώς απαράδεκτη.
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5.3 Περιγραφή πανίδας και χλωρίδας (εξέταση κοινοτήτων)
Στην ερώτηση για την περιγραφή της πανίδας και της χλωρίδας, που είναι κάπως πιο
ειδική από την περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος (που παρουσιάστηκε στην
παράγραφο 5.2) φαίνεται ότι ακόµα λιγότερες µελέτες παρουσίασαν ένα αξιόλογο
επίπεδο, ενώ ένα ποσοστό 13% δεν έκανε καµία αναφορά στο θέµα, όπως παρατηρείται
από το διάγραµµα 5.5.
Από πλευράς περιβαλλοντικής µελέτης, που εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του
περιβάλλοντος και των ζωντανών οργανισµών συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου,
εκτός από την περιγραφή των αβιοτικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής, έχει εξίσου
µεγάλη σηµασία η αναφορά στα βιοτικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
13,3%

ΕΠΑΡΚΗΣ
26,7%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
20,0%

ΜΕΤΡΙΑ
40,0%

∆ιάγραµµα 5.5 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην χλωρίδα και την
πανίδα

Όπως γίνεται φανερό από το διάγραµµα 5.6, καθώς περνούν τα χρόνια αντί να
βελτιώνεται η κατάσταση συµβαίνει το αντίθετο και όλο και περισσότερες µελέτες είναι
ανεπαρκείς στο στάδιο αυτό ( 12.5% στην 6ετία 1991-96 και 28,6% στην 7ετία 19972003). Τουλάχιστον σταθερό παραµένει το ποσοστό των επαρκών αναφορών.
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∆ιάγραµµα 5.6 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στη περιγραφή της πανίδας και
της χλωρίδας (εξέταση κοινοτήτων)

Ένας από τους συνηθισµένους τρόπους για να παρακάµπτεται η περιγραφή των
οικοσυστηµάτων και των βιοτικών παραγόντων είναι η έκφραση ότι «στην ευρύτερη
περιοχή δεν εµφανίζονται σπάνια είδη πουλιών ή ζώων, ούτε υδροβιότοποι.» ή ότι «οι
υδροβιότοποι της περιοχής δεν απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση».
Υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, αρκετές περιπτώσεις όπου γίνεται εξέταση του
βιοτικού χερσαίου περιβάλλοντος, χωρίς καµία πληροφορία για το θαλάσσιο, το οποίο
χερσαίο περιβάλλον ελάχιστα επηρεάζει µια πλωτή εγκατάσταση θαλάσσης.
Η επαρκής προσέγγιση είναι αρκετά περιορισµένη (26,7%) εξαιτίας καταρχήν της
δυσκολίας που παρουσιάζει η συλλογή δεδοµένων για θαλάσσια συστήµατα, µε
αποτέλεσµα συχνά να απαιτείται in situ έρευνα από τον µελετητή που µάλλον είναι
σπανίως πραγµατοποιήσιµη.
Επίσης ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις εξεταζόµενες µελέτες, µόνο µία περιέγραφε το
είδος του πυθµένα κάτω από τους κλωβούς, που είναι πολύ σηµαντικό περιβαλλοντικό
στοιχείο σχετικά µε την κατανοµή και τη συµπεριφορά του ιζήµατος.
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Από τη σύγκριση των ερωτήσεων 5.2 και 5.3 που γίνεται στο διάγραµµα 5.7
παρατηρείται ότι στην περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος που είναι κάτι γενικότερο,
αναφέρονται όλες οι µελέτες µε την πλειονότητα να κατατάσσεται στην µέτρια απόδοση.
Στην ειδικότερη όµως ερώτηση για την αναφορά στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής,
λιγότερες µελέτες ανταποκρίθηκαν, µειώνοντας το ποσοστό της µέτριας απόδοσης.
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∆ιάγραµµα 5.7 Σύγκριση ερωτήσεων 5.2 και 5.3

5.4 Περιγραφή του ανθρωπογενούς – κοινωνικο – οικονοµικού
περιβάλλοντος
Η περιγραφή του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος είναι από τα θέµατα της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρουσιάζουν µεγάλη συχνότητα στις
µελέτες του δείγµατος. Υπάρχει µικρό ποσοστό µηδενικής αναφοράς (6,7%) ενώ κατά
ένα µεγάλο µέρος (53,3%) καλύπτεται µε επαρκή βαθµό προσέγγισης. Ένας βασικός
λόγος είναι ότι πολλές µελέτες βασίζουν την δικαιολόγηση της χρησιµότητας ενός έργου
πάνω σε διάφορα οικονοµικά και κοινωνικά στοιχεία της περιοχής µελέτης,
προσπαθώντας να αποδείξουν την χρησιµότητα και τις θετικές πλευρές της επένδυσης.
Από το διάγραµµα 5.8 παρατηρείται το αρκετά µεγάλο ποσοστό του 66,6% των µελετών
να ανήκει στις κατηγορίες µέτρια και επαρκής, ενώ παρόλη την σχετική ευκολία
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πρόσβασης που παρουσιάζουν συνήθως τα απαραίτητα στοιχεία για την εν λόγω έρευνα,
παραµένει το ποσοστό του 36.4% να κατατάσσεται στις κατηγορίες από ανεπαρκής έως
και καµία αναφορά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ πολλές µελέτες αναφέρουν στοιχεία για
την κοινωνικοοικονοµική ζωή του µέρους που είναι εύκολο να βρεθούν, όπως στοιχεία
απογραφής και χρήσεις γης, χωλαίνουν σε ειδικότερα και συνήθως πιο χρήσιµα στοιχεία,
όπως για παράδειγµα στοιχεία για την τουριστική κίνηση, την αλιεία, τον αλιευτικό
στόλο µιας περιοχής και άλλα.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ

6,7%

13,3%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
26,7%

ΜΕΤΡΙΑ
53,3%

∆ιάγραµµα 5.8 Ποσοστά των µελετών ανάλογα µε το βαθµό αναφοράς τους στο
ανθρωπογενές, κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον

Επίσης στο διάγραµµα 5.9 µπορεί να παρατηρηθεί η µεταβολή των µελετών ανά τριετία.
Υπάρχει συνεχόµενη βελτίωση κυρίως λόγω της καλύτερης οργάνωσης καταγραφής των
απαραίτητων κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων από τους δήµους, τις κοινότητες, από
µελέτες που γίνονται για άλλους λόγους, καθώς και λόγω της ευκολότερης διακίνησης
αυτών των δεδοµένων (π.χ. µέσω του διαδικτύου). Επιπλέον, όπως σωστά παρατηρεί ο κ.
Ανδρουλιδάκης Ιωάννης

(3)

«ένας ακόµα λόγος (αυτής της βελτίωσης) είναι η

κατακόρυφη αύξηση στην εκπόνηση των µελετών τα χρόνια αυτά µε αποτέλεσµα ο κάθε
µελετητής να µπορεί να λάβει στοιχεία και από κάποια άλλη µελέτη η οποία έχει ήδη
εγκριθεί και τη θεωρεί αξιόπιστη και πλήρη. Το πρόβληµα είναι ότι η αξιοπιστία της
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κάθε µελέτης συνήθως ταυτίζεται µε το γεγονός ότι έχει εγκριθεί, πράγµα το οποίο δεν
είναι πάντα σωστό.»
Αρκετά συχνά στις εξεταστέες µελέτες παρατηρήθηκαν τµήµατα παλιότερων τα οποία
επαναλαµβάνονται στις νεότερες και χρησιµοποιούνται κατά κόρον.
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∆ιάγραµµα 5.9 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στη περιγραφή του
ανθρωπογενούς – κοινωνικο - οικονοµικού περιβάλλοντος

Περίπου το ίδιο αποτέλεσµα φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα των µέσων τιµών,
όπου διαφαίνονται οι τάσεις πριν και µετά το 1997. Η αύξηση του επιπέδου είναι της
τάξης του 0,2 της µονάδας και θεωρείται µικρή σε σχέση µε αυτό που αναµενόταν.
Πίνακας 5.3 Μέσες τιµές για την περιγραφή του ανθρωπογενούς – κοινωνικο – οικονοµικού
περιβάλλοντος

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15
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5.5 Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης
Το κοµµάτι της περιγραφής της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης βοηθάει στην
συνολικότερη αντίληψη της κατάστασης που υπάρχει και που θα αντιµετωπιστεί.
Βοηθάει στο να γίνει κατανοητό το σηµείο αφετηρίας του οικοσυστήµατος, από τι
επίπεδα µόλυνσης και επιβάρυνσης ξεκινάει ένα έργο.
Λειτουργεί επίσης ως δικλείδα ασφαλείας, γιατί πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να γίνει
αντιληπτό το επίπεδο ρύπανσης µιας περιοχής µόνο από την περιγραφή του φυσικού
συστήµατος και της πανίδας και χλωρίδας που ενυπάρχει.
Στο σύνολο των µελετών του δείγµατος παρατηρείται ένα µέσο προς κακό επίπεδο
ποιότητας. Τα µεγαλύτερα ποσοστά (διάγραµµα 5.10) αφορούν µελέτες που έκαναν µια
µέτρια προσέγγιση του θέµατος (40%) ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό των µελετών
που δεν είχαν καµία αναφορά (26,7%). ∆υστυχώς το σύνολο ανεπαρκών και µε καµία
αναφορά µελετών ξεπερνά το 50% και δείχνει ότι οι µελετητές υποεκτιµούν την σηµασία
του θέµατος, ίσως σκόπιµα, διότι ένα επιβαρηµένο περιβάλλον αποτελεί κίνδυνο για την
υγεία των καλλιεργούµενων ψαριών αλλά και είναι πιο ευαίσθητο σε επιπλέον
περιβαλλοντικές φορτίσεις.

ΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
26,7%

ΜΕΤΡΙΑ
40,0%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
26,7%
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∆ιάγραµµα 5.10 Ποσοστά των µελετών ανάλογα µε το βαθµό περιγραφής της υφιστάµενης
κατάστασης ρύπανσης

Από µια σύγκριση (διάγραµµα 5.11) µε την βασική ερώτηση της περιγραφής του
φυσικού περιβάλλοντος στην οποία και είχε φανεί µια ικανοποιητική αντιµετώπιση,
γίνεται φανερή η έλλειψη που παρουσιάζουν οι µελέτες και σε αυτή τη πιο συγκεκριµένη
ερώτηση δείχνοντας ότι από τις µελέτες καλύπτονται γενικές κατηγορίες θεµάτων χωρίς
όµως να γίνεται αναφορά σε πιο ειδικά θέµατα που είναι απαραίτητα για την
ολοκλήρωση και για την διεξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων.
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∆ιάγραµµα 5.11 Σύγκριση ερωτήσεων 5.2 και 5.5

Αναφορικά µε την χρονική εξέλιξη του θέµατος, από το διάγραµµα 5.12 µπορεί να
παρατηρηθεί η σταδιακή µείωση της µηδενικής αναφοράς, στοιχείο πολύ θετικό,
συνδυαζόµενη όµως µε την έλλειψη επαρκών αναφορών µε το πέρασµα του χρόνου
καθώς και µε την αύξηση των ανεπαρκών αποδόσεων.
Σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα από τον πίνακα 5.4 καταλήγουµε ότι υπάρχει µια
βελτίωση 0,3 µονάδες, της τάξεως δηλαδή του 10%, αλλά το επίπεδο συνεχίζει να απέχει
1,72 µονάδες από τη βέλτιστη κατάσταση.
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∆ιάγραµµα 5.12 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στη περιγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης

Πίνακας 5.4 Μέσες τιµές για την αναφορά στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης
ρύπανσης για τις περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1,125
1,4286
1,2768

5.6 Αναφορά σε παρεµφερή υφιστάµενα έργα στην περιοχή µελέτης
Η ερώτηση αυτή βασίζεται στην ίδια λογική µε την παραπάνω (5.5), δηλαδή στην
συσχέτιση του προτεινόµενου έργου µε την υπάρχουσα κατάσταση. Εξετάζοντας τις
δυναµικότητες και τις εκροές παρόµοιων έργων που ενδέχεται να υπάρχουν στην περιοχή
µελέτης και σε συνδυασµό µε την γεωγραφία του συστήµατος, είναι δυνατό να εξαχθούν
πολύτιµα συµπεράσµατα που λόγω έλλειψης περιβαλλοντικών στοιχείων να ήταν
αδύνατο να εκτιµηθούν από την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης.
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∆υστυχώς όµως, όπως φαίνεται από το διάγραµµα 5.13 το 33% των µελετών δεν κάνει
καµία αναφορά στην ύπαρξη παρόµοιων έργων στην περιοχή µελέτης, θεωρώντας ίσως
το θέµα ανάξιο λόγου. Ακόµα το 27% παρουσιάζει µια ανεπαρκή αναφορά, που στις
περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε µια απλή παράθεση του αριθµού των
παρόµοιων έργων, χωρίς καν την αναφορά στις δυναµικότητες των γειτονικών
ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων.
Για παράδειγµα σε µια µελέτη του 1996 αναφέρεται η ύπαρξη 6 λειτουργούντων
ιχθυοκαλλιεργητικών σταθµών µέσα στον προτεινόµενο κόλπο εγκατάστασης της νέας
µονάδας, χωρίς να λέγεται τίποτε περαιτέρω σχετικά µε τα χρόνια λειτουργίας τους, τις
ετήσιες δυναµικότητες, τα τυχόν προβλήµατα που παρουσιάστηκαν.
Ακόµα πολλές από το 33% των µελετών που κατατάχθηκαν ως µέτριες δεν παράθεταν
παρά λίγα επιπλέον στοιχεία για τις προσκείµενες µονάδες.
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∆ιάγραµµα 5.13 Ποσοστά των µελετών ανάλογα µε το βαθµό αναφοράς τους σε παρεµφερή
υφιστάµενα έργα στην περιοχή µελέτης

Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται µε το πέρασµα του χρόνου. Όπως µπορούµε να
παρατηρήσουµε από το διάγραµµα 5.14 τα ποσοστά µηδενικής αναφοράς εξαλείφτηκαν
στην τριετία 2000-2003, όπου µάλλον παραχώρησαν την θέση τους σε ανεπαρκείς
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αναφορές. Επίσης είναι εµφανής η αύξηση του µέτριου επιπέδου, χωρίς όµως να
βρίσκεται κάποια επαρκής αναφορά. Η εντυπωσιακή αύξηση των ανεπαρκών αναφορών
(50% για το 2000-2003) µαρτυρεί την επιφανειακή αντιµετώπιση της κατάστασης και
την έλλειψη επιθυµίας για εµβάθυνση από πλευράς των µελετητών.
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∆ιάγραµµα 5.14 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς σε παρεµφερή υφιστάµενα
έργα στην περιοχή µελέτης

5.7 ∆ικαιολόγηση της χρησιµότητας του έργου και αναφορά στους
στόχους του έργου
Η δικαιολόγηση της χρησιµότητας του έργου είναι ένα µέρος των µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως µε σκοπό την εξήγηση
και την παροχή κινήτρων στον αναγνώστη για µια ευµενή και θετική αντιµετώπιση της
δραστηριότητας, καθώς επίσης και για την κατανόηση όλων των θετικών επιπτώσεων
που αυτό θα επιφέρει, οι οποίες δεν είναι πάντοτε προφανείς.
- «Βέβαια η περιγραφή και η δικαιολόγηση της αναγκαιότητας και της χρησιµότητας
ενός νέου έργου ή δραστηριότητας σε µια περιοχή είναι µια διαδικασία αρκετά
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πολύπλοκη, κατά την οποία ο µελετητής πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους
παράγοντες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Εποµένως, είναι ένα θέµα
του οποίου η πληρότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα προηγούµενα στάδια της
µελέτης» (Ανδρουλιδάκης Ιωάννης 2004). Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στο διάγραµµα
5.15 το εντυπωσιακό ποσοστό του 27% των µελετητών δεν θεωρούν χρήσιµο ως
επικοινωνιακή πολιτική κάτι τέτοιο, ίσως θεωρώντας δεδοµένη την ανάγκη του έργου ή
πασιφανείς τις θετικές του επιπτώσεις. Αντίθετα 27% των µελετών παρουσίασαν επαρκή
αναφορά στο θέµα αυτό, εκµεταλλευόµενες το περιβαλλοντικά θετικό προφίλ των
ιχθυοκαλλιεργειών και προσπαθώντας να αναλύσουν όλες τις θετικές πλευρές του
θέµατος. Θετικό ποσοστό είναι και το 40% των µετρίων αναφορών, οι οποίες όµως
συνήθως περιορίζονταν σε στερεότυπες και επαναλαµβανόµενες εκφράσεις χωρίς να
εµβαθύνουν.
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∆ιάγραµµα 5.15 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στη δικαιολόγηση της
χρησιµότητας του έργου

Συγκρίνοντας την δικαιολόγηση της χρησιµότητας του έργου µε την περιγραφή των
σκοπών του έργου (διαγράµµατα 5.15 και 5.16) διαφαίνεται η υστέρηση του δεύτερου το
οποίο παρουσιάζει ένα µεγάλο ποσοστό (40%) µηδενικής αναφοράς. Σηµαντική είναι
επίσης η απουσία επαρκούς αναφοράς σε όλο το δείγµα (0%). Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι
οι στόχοι ενός έργου δεν θέτονται ξεκάθαρα και µε σαφήνεια. Στις περισσότερες
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περιπτώσεις αναφέρονται ως στόχοι µόνο οι εµπορικοί στόχοι της επιχείρησης όπως η
παραγωγή και οι εξαγωγές της εταιρείας, χωρίς να γίνεται αναφορά σε περιβαλλοντικούς
και ευρύτερους ποιοτικούς στόχους.
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∆ιάγραµµα 5.16 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στους στόχους του
έργου

Από την µεταβολή στον χρόνο των βαθµών αναφοράς της δικαιολόγησης της
χρησιµότητας του έργου (διάγραµµα 5.17) παρατηρείται µείωση της ποιότητας της
διαδικασίας, µε τα ποσοστά της µηδενικής αναφοράς να αυξάνονται κατά 30,4% από την
µια περίοδο στην άλλη. Παρατηρείται δηλαδή µια αύξηση της αδιαφορίας από πλευράς
των µελετητών για την στήριξη του έργου. Αντίθετα από την µεταβολή στον χρόνο των
βαθµών αναφοράς στους στόχους του έργου (διάγραµµα 5.18) διακρίνεται µια µικρή
αύξηση της ποιότητας, µε το ποσοστό της µηδενικής αναφοράς να µειώνεται από 50%
την πρώτη 6ετία σε 28,6% την επόµενη 7ετία. Η βελτίωση αυτή είναι πολύ µικρή καθώς
και αργή. ∆εν παύει όµως να προµηνύει µια πιθανή θετική εξέλιξη.
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∆ιάγραµµα 5.17 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς της δικαιολόγησης της
χρησιµότητας του έργου
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∆ιάγραµµα 5.18 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στους στόχους του έργου

Στους παρακάτω πίνακες µέσων τιµών διαφαίνονται οι παραπάνω τάσεις δοσµένες σε
τιµές από το 0 έως το 3.
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Πίνακας 5.4 Μέσες τιµές για την αναφορά δικαιολόγησης του έργου τις περιόδους 19911997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1,875
1,4286
1,6518

Πίνακας 5.5 Μέσες τιµές για την αναφορά στους στόχους του έργου τις περιόδους 19911997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1
1,2857
1,14285

5.8 Περιγραφή του προτεινόµενου έργου (κατασκευή)
Κατά την περιγραφή του προτεινόµενου έργου περιγράφονται όλα τα στάδια της
σχεδίασης και κατασκευής του. Το στάδιο αυτό, παρόλο που για την κατηγορία των
ιχθυοκαλλιεργητικών σταθµών δεν είναι τόσο εκτεταµένης κλίµακας όσο σε άλλα έργα,
είναι βασικό και απαραίτητο στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διότι
οποιαδήποτε εκτίµηση και αξιολόγηση πιέσεων ενός έργου ή µιας δραστηριότητας
απαιτεί την πλήρη γνώση όλων των σταδίων ζωής του, συµπεριλαµβανοµένου και του
σταδίου της κατασκευής.
Από το διάγραµµα 5.19 παρατηρείται ότι αρκετά µεγάλο ποσοστό των µελετών δεν
αναφέρει τίποτε για το στάδιο της κατασκευής (33% καµία αναφορά). Μια µέτρια
προσέγγιση του θέµατος παρουσιάζει το 53% των µελετών, κάνοντας συνήθως κάποιες
γενικές αναφορές στις θαλάσσιες και χερσαίες οχλήσεις και αναλύοντας το είδος και την
προέλευση των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και την τεχνογνωσία της
κατασκευής. Γενικότερα, στις περισσότερες µελέτες η περιγραφή της κατασκευής
περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των επιµέρους απαιτούµενων τµηµάτων του έργου
και ορισµένες φορές στην αναφορά των διαστάσεών τους. Ενδεικτικά αναφέρεται η
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έκφραση σε µια µελέτη ότι πρόκειται για ένα «µικρής κλίµακας έργο» συνολικής
επιφάνειας 11,949 m2 , όγκου 64,776 m3 και παραγωγής 462 τόνων τον χρόνο.
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∆ιάγραµµα 5.19 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην περιγραφή του
προτεινόµενου έργου

Στο διάγραµµα 5.20 παρουσιάζεται η εµφανής µείωση της ποιότητας των µελετών στο
συγκεκριµένο θέµα.
Ενώ κατά την 6ετία 1991-1996 υπήρξαν δείγµατα επαρκούς ανάλυσης, καθώς και
ποσοστό 62% µέτριας περιγραφής, στην 7ετία 1997-2003 το κοµµάτι της επαρκούς
ανάλυσης έδωσε την θέση του σε ανεπαρκείς αναφορές, ενώ το ποσοστό της µηδενικής
αναφοράς αυξήθηκε κατά 18%.
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∆ιάγραµµα 5.20 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην κατασκευή του έργου

Η µείωση του µέσου όρου, από το ήδη χαµηλό επίπεδο των 1,62 µονάδων σε 1 είναι
σηµαντική (πίνακας 5.5), δοθέντος ότι η σηµασία του σταδίου αυτού όσο περνούν τα
χρόνια είναι όλο και πιο µεγάλη αν λάβει κανείς υπόψη την αλµατώδη ανάπτυξη στην
τεχνογνωσία και στα µέσα παραγωγής. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης είναι αρνητικά,
εφόσον η κατάσταση των µελετών βρίσκεται κάτω από το µέσο επίπεδο ποιότητας (1,13
µονάδες) παρουσιάζοντας φθίνουσα τάση.
Πίνακας 5.5 Μέσες τιµές για την περιγραφή της κατασκευής του προτεινόµενου έργου τις
περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15
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1,625
1
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5.9 Περιγραφή της λειτουργίας του έργου
Οι εντονότερες πιέσεις που ασκεί ένας ιχθυοκαλλιεργητικός σταθµός προς το
περιβάλλον, εντοπίζονται κατά την περίοδο της λειτουργίας του καθώς και µερικά χρόνια
µετά τον τερµατισµό της (λόγω δευτερογενών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα). Για τον
λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντική η πλήρης και ορθή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας
του έργου ώστε να γίνονται κατανοητές όλες οι διαδικασίες που θα λαµβάνουν χώρα στις
εγκαταστάσεις.
Από το διάγραµµα 5.21 παρατηρείται αρχικά ότι όλες οι µελέτες αναφέρθηκαν στο θέµα
(0% µηδενική αναφορά), µε το ικανοποιητικό ποσοστό του 33% των µελετών να
παρουσιάζει επαρκή αναφορά καθώς και την πλειονότητά τους (60%) να έχει µια µέτρια
κάλυψη του θέµατος. Γενικότερα σύνηθες ήταν να γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο
της εκτροφής των ψαριών, στις αλλαγές των διχτυών, στην εισαγωγή νέου γόνου, στον
τρόπο παροχής της τροφής και σε άλλες λειτουργίες της µονάδας.
Μία έλλειψη που παρατηρήθηκε ήταν στην φαρµακευτική αγωγή των ψαριών, η οποία
σαφώς και αποτελεί ένα µέρος της λειτουργίας των µονάδων. Σε όλες τις εξεταζόµενες
µελέτες το θέµα αυτό παρουσιαζόταν µε µεγάλη ασάφεια, χωρίς να διαφαίνεται σε ποιες
περιπτώσεις επιτρέπεται η παροχή αγωγής, τι ποσότητες φαρµάκων και µε ποιο κριτήριο
θα παρέχονται και ποια επιπλέον µέτρα πρέπει να ληφθούν κατά την περίοδο της αγωγής.
Το θέµα αυτό είναι αρκετά σηµαντικό µιας και για παράδειγµα η παροχή αντιβιοτικών σε
θαλάσσιους πληθυσµούς είναι δύσκολο να ελεγχθεί και να περιοριστεί, οι επιδράσεις της
είναι ευρείας κλίµακας και παρόλο του αναστρέψιµου χαρακτήρα τους έχουν
απρόβλεπτες συνέπειες ειδικά για τους ιθαγενείς άγριους πληθυσµούς.

- 73 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

ΕΠΑΡΚΗΣ
33,3%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΜΕΤΡΙΑ
60,0%

∆ιάγραµµα 5.21 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην περιγραφή της
λειτουργίας του έργου

Από το διάγραµµα µεταβολής στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην περιγραφή της
λειτουργίας του έργου (5.22) παρατηρείται ότι το ήδη θετικό επίπεδο κατά την 6ετία
1991-1996 αυξήθηκε στην δεύτερη φάση µετά το 1997, µε την παρουσία αποκλειστικά
επαρκών και µετρίων αναφορών. Το µόνο ανησυχητικό µπορεί να είναι η µείωση των
επαρκών αναφορών στον χρόνο, η οποία όµως είναι πολύ µικρή.
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∆ιάγραµµα 5.22 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην περιγραφή της
λειτουργίας του έργου

Παρόµοια συµπεράσµατα µπορούµε να αντλήσουµε από τον πίνακα των µέσων τιµών
(πίνακας 5.6) όπου υπάρχει ένας καλός µέσος όρος επιπέδου σχετικά κοντά στο 3,
παρουσιάζοντας µια µικρή αύξηση κατά την περίοδο µετά το 1997. Επίσης ο συνολικός
µέσος όρος (2,27) δίνει µια ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης απέχοντας 0,73 της
µονάδας από την βέλτιστη θεωρούµενη κατάσταση.
Πίνακας 5.6 Μέσες τιµές για την περιγραφή της λειτουργίας του έργου τις περιόδους 19911997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
2,25
2,2857
2,26785

5.10 Ανάλυση του όλου κύκλου ζωής του έργου
Η ανάλυση όλου του κύκλου ζωής του έργου (περιλαµβάνοντας τον σχεδιασµό, την
κατασκευή, την λειτουργία, την απενεργοποίηση και την απεγκατάσταση καθώς και
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εκτιµήσεις για τις ανάγκες του έργου σε πόρους, προσωπικό, ενέργεια και άλλα) είναι
µια ερώτηση που τέθηκε µε σκοπό να ανιχνευθεί το κατά πόσο ευρεία είναι η αντίληψη
των µελετητών για το σύνολο των επιπτώσεων ενός έργου καθώς και για τον πραγµατικό
βαθµό

περιβαλλοντικής

προστασίας

σε

βάθος

χρόνου

που

προσφέρουν

οι

περιβαλλοντικές µελέτες.
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα 5.23 το συντριπτικό ποσοστό του 93,3% των µελετών
δεν κάνει καµία αναφορά επί του θέµατος, περιοριζόµενο συνήθως στα δύο βασικά
στάδια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου (διάγραµµα 5.22). Το µικρό ποσοστό
του 6.7% που στην ουσία αντιστοιχεί σε µία µελέτη του δείγµατος, παρουσίασε µια
µέτρια αναφορά στο θέµα της ανάλυσης του όλου κύκλου ζωής του έργου.

ΜΕΤΡΙΑ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.23 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην ανάλυση του όλου
κύκλου ζωής του έργου

Από µια σύγκριση της ανάλυσης των δύο συγγενικών ερωτήσεων 5.10 και 5.11 που
παρατίθεται στο διάγραµµα 5.24, είναι φανερή η µεγάλη ποιοτική διαφορά του βαθµού
κάλυψης που παρουσιάζουν. Παρατηρείται δηλαδή ότι ενώ το δείγµα των µελετών
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην περιγραφή της λειτουργίας του έργου, αδυνατεί να
επεξεργαστεί συνολικά το πρόβληµα, αναλύοντας και τα λοιπά στάδιά του.
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∆ιάγραµµα 5.24 Σύγκριση των ερωτήσεων 5.10 και 5.11

5.11 Προσδιορισµός επιπτώσεων
Ο προσδιορισµός των επιπτώσεων ενός έργου είναι η καρδιά των µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτελεί την ουσία και τον λόγο των µελετών, τον
βασικό σκοπό τους.
Το επόµενο βήµα είναι η πρόταση µέτρων αντιµετώπισης, τα οποία βασίζονται στην
λογική της αποφυγής των προβλεπόµενων επιπτώσεων. Όµως το βασικό είναι η όσο το
δυνατόν πιο υπεύθυνη «προειδοποίηση» και ενηµέρωση του κοινού καθώς και της
επιτροπής αξιολόγησης του έργου για τις επιπτώσεις του στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον.
Έτσι λοιπόν δεν νοείται µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς την αναφορά στις
πιθανές επιπτώσεις.
Πρέπει τέλος να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη επέµβαση, η οποία να µην
µεταβάλλει σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.
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5.11.1 Εκτίµηση κλίµακας (συνόλου) των επιπτώσεων
Αυτή είναι η ευρύτερη και ταυτόχρονα η ακριβέστερη ερώτηση, αναφορικά µε τον
προσδιορισµό των επιπτώσεων. Αναµένεται η αναφορά για παράδειγµα της επίδρασης
του έργου στη χηµεία των νερών, στη χηµεία του ιζήµατος, στο πλαγκτόν, στο
ζωοβένθος, στα φυτά του βένθους, στους πληθυσµούς των ψαριών και στις κοινωνίες
τους, στην άγρια ζωή, στις γενετικές επιδράσεις, στις επιδράσεις από τα χηµικά και τα
αντιβιοτικά, από τις ασθένειες και τα παράσιτα, από τον θόρυβο και άλλα.
Όπως διαφαίνεται από το διάγραµµα 5.25, πρωτεύοντα ρόλο κρατάει η µηδενική
αναφορά ανάµεσα στις µελέτες µε ποσοστό 73%. ∆ηλαδή οι περισσότερες
περιβαλλοντικές µελέτες αποφεύγουν να εκτιµήσουν τις πιθανές επιπτώσεις ενός έργου.
Αναλώνονται σε περιγραφές, όπως του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της
αναφοράς της χρησιµότητας του έργου, των τεχνικών χαρακτηριστικών του και άλλες,
χωρίς όµως τελικά να συνδυάζουν τις παραπάνω πληροφορίες µε περιβαλλοντική
επιστηµονική γνώση για την εξαγωγή συµπερασµάτων και εκτιµήσεων για τις επιπτώσεις
όλων των παραπάνω στο περιβάλλον.
Στην περίπτωση αυτή οι µελέτες, από µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταντάν
απλές τεχνικές εκθέσεις της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου. (3)

ΜΕΤΡΙΑ
20,0%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
73,3%
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∆ιάγραµµα 5.25 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην εκτίµηση της
κλίµακας (του συνόλου) των επιπτώσεων

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι περισσότερες από τις εξεταζόµενες µελέτες, στα
πλαίσια της εκτίµησης των πιθανών επιπτώσεων, αναφέρουν προς το τέλος µια συνήθη
πρόταση η οποία βρέθηκε κοινή σε αρκετές από αυτές και συνοψίζεται στα εξής : «η
αραίωση (των θρεπτικών

(σ.τ.µ))

που επέρχεται στις συγκριτικά τεράστιες ποσότητες του

θαλασσινού νερού, καθιστά τις µεταβολές αυτές ασήµαντες και θεωρούµε ότι λειτουργεί
ικανοποιητικά η διαδικασία αυτοκάθαρσης του νερού».
Αυτό το επίπεδο ποιότητας, δηλαδή του προσδιορισµού των επιπτώσεων µόνο µε ένα
περιγραφικό κείµενο, βρέθηκαν να ικανοποιούν όπως φαίνεται στο διάγραµµα 5.26
αρκετές µελέτες (80% µέτρια αναφορά).

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
6,7%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
13,3%

ΜΕΤΡΙΑ
80,0%

∆ιάγραµµα 5.26 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στον προσδιορισµό των
επιπτώσεων

Όµως καµία µελέτη δεν κάλυψε επαρκώς το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων (0%
επαρκής, διάγραµµα 5.25). Αντίθετα µια µέτρια αναφορά παρουσίασαν το 20% των
µελετών ενώ το 6,7% ήταν ανεπαρκείς. Η πλειονότητα των περιπτώσεων µέτριας
αναφοράς ανέλυε επιλεκτικά κάποιες επιπτώσεις τις οποίες δεν θεωρούσε και ιδιαίτερης
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σηµασίας και διάρκειας, αποσιωπώντας επιπτώσεις που είτε απαιτούσαν περαιτέρω
αξιολόγηση είτε ήταν αρκετά δύσκολο και δαπανηρό να αντιµετωπισθούν.
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγµατα:
Μελέτη αναφορικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γράφει «οργανικά σωµατίδια
µπορούν να µετακινηθούν από τις χερσαίες µονάδες παραγωγής ιχθυδίων σολοµού» ενώ οι
εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρεται είναι για παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου.
∆ηλαδή γίνεται καθαρή αντιγραφή, µάλλον από σκανδιναβικές µελέτες, χωρίς καν να
αλλάζονται τα ονόµατα του καλλιεργούµενου πληθυσµού. Το ότι εγκρίθηκε µια τέτοια
περιβαλλοντική µελέτη µπορεί να χαρακτηρισθεί τραγικό.
Ενδεικτικά επίσης αναφέρεται ότι σε δύο µελέτες, στα περιεχόµενα, η ενότητα
«περιβαλλοντικές επιπτώσεις και µέτρα προστασίας» αποτελούν µια ενότητα 5 σελίδων
σε σύνολο 60, ενώ όλες σχεδόν οι υπόλοιπες σελίδες αναλώνονται σε περιγραφή και
παράθεση στοιχείων.
Ακόµα ελάχιστες µελέτες αναφέρουν κάτι για τα επίπεδα θορύβου, ενώ απαραίτητη για
την λειτουργία των µονάδων είναι η συχνή µετακίνηση σκαφών (που παράγουν αρκετό
θόρυβο ιδιαίτερα σε µια ήσυχη θαλάσσια περιοχή) καθώς και ενίοτε η χρήση γεννητριών
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μια βελτίωση της ποιότητας των αναφορών στο σύνολο των επιπτώσεων των
ιχθυοκαλλιεργιών παρατηρείται στο διάγραµµα 5.27 για την τελευταία τριετία 20002003, όπου οι µέτριες αναφορές παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 30% αγγίζοντας το
ποσοστό του 50%.
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∆ιάγραµµα 5.27 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην εξέταση της κλίµακας
(του συνόλου) των επιπτώσεων

Παρόλαυτά, η τάξη της βελτίωσης που παρατηρείται µετά το 1997 είναι 0,2 µονάδες,
δηλαδή κάτω του 10% µε αποτέλεσµα ο συνολικός µέσος όρος να παραµένει κάτω του
0,5 απέχοντας πολύ από µια ικανοποιητική τιµή (πίνακας 5.7).
Πίνακας 5.7 Μέσες τιµές για την αναφορά στην εξέταση της κλίµακας (του συνόλου) των
επιπτώσεων τις περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
0,375
0,5714
0,4732

5.11.2 Παράθεση ερωτηµατολογίου επιπτώσεων
Η βασική µορφή καταλόγου – ερωτηµατολογίου είναι αυτή που βασίζεται σε µια σειρά
ερωτήσεων που προβλέπουν απάντηση της µορφής Ναι – Ίσως – Όχι. Η Ελληνική
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νοµοθεσία προβλέπει την χρήση καταλόγου – ερωτηµατολογίου µε 20 ερωτήσεις που
δέχονται απαντήσεις της µορφής Ναι – Ίσως – Όχι.
Κάποιες µελέτες παράθεταν ελαφρώς τροποποιηµένους πίνακες όπου µετά την
δυνατότητα της µονολεκτικής απάντησης (Ναι – Ίσως – Όχι) υπήρχε χώρος για την
δικαιολόγησή της.
Όπως παρατηρούµε στο διάγραµµα 5.28 µικρό ποσοστό των µελετών (13,3%) παράθεταν
ερωτηµατολόγιο ενώ η πλειονότητα όχι (ποσοστό 86,7% µηδενικής αναφοράς)

ΜΕΤΡΙΑ
13,3%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
86,7%

∆ιάγραµµα 5.28 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην παράθεση
ερωτηµατολογίου επιπτώσεων

Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει το θετικό στοιχείο της σύνοψης και συγκέντρωσης των
πιθανών οχλήσεων, και έτσι µε µια ανάγνωσή του µπορεί να αποκτηθεί µια γενική
εικόνα των επιπτώσεων του έργου.
Το παράδοξο όµως είναι το συχνό φαινόµενο η απάντηση να είναι «Όχι» σε όλα τα
ερωτήµατα πιθανών πιέσεων στο περιβάλλον ακυρώνοντας στην ουσία την αξιοπιστία
της µελέτης.
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5.11.3 Κατηγορίες επιπτώσεων
Εκτίµηση θετικών και αρνητικών επιπτώσεων

Η διάκριση των επιπτώσεων σε διάφορες κατηγορίες τονίζει διάφορα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους και δίνει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της σχέσης του
προτεινόµενου έργου µε το περιβάλλον του. Πρώτη και βασική διάκριση των
επιπτώσεων είναι ο διαχωρισµός τους σε θετικές και αρνητικές, δηλαδή εάν συµβάλλουν
θετικά στην δυναµική του περιβάλλοντος ή εάν δηµιουργούν προβλήµατα και
αλλοιώνουν την κατάσταση που προϋπήρχε πριν την κατασκευή. (3)
Από το διάγραµµα 5.29 παρατηρείται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των µελετών της τάξης
του 60% δεν κάνει σαφή διάκριση µεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων. Επίσης
µικρό είναι το ποσοστό της επαρκούς αναφοράς (6,7%). Όπως συµβαίνει και στην
παράθεση ερωτηµατολογίου, έτσι και εδώ εµφανίζεται το παράδοξο της ανεπαρκούς
δικαιολόγησης των κριτηρίων που οδηγούν στην αξιολόγηση µιας συγκεκριµένης
επίπτωσης ως θετικής ή ως αρνητικής. Ενδεικτική της σύγχυσης είναι η παρακάτω
παράγραφος µιας µελέτης : «Αφού η ρύπανση από υδατοκαλλιέργειες είναι βιολογικής
προέλευσης (περιττώµατα και υπολείµµατα τροφών), η επίδρασή της θα µπορούσε να
χαρακτηρισθεί ως θετική, αφού αποτελεί µια πηγή θρεπτικών αλάτων που συµβάλλει στην
αύξηση της παραγωγικότητας των παράκτιων περιοχών». Στην παράγραφο αυτή
αναφέρονται οι θετικές επιπτώσεις που - υπό προϋποθέσεις - µπορεί να έχει η
απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών σε ένα θαλάσσιο σύστηµα ενώ δεν αναφέρονται οι
– υπό προϋποθέσεις – αρνητικές, µε αποτέλεσµα να καταλήγει ο εν λόγω µελετητής στο
επιθυµητό συµπέρασµα.

- 83 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

ΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΜΕΤΡΙΑ
26,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
60,0%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

∆ιάγραµµα 5.29 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην εκτίµηση θετικών
και αρνητικών επιπτώσεων

Από την µεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην εκτίµηση των θετικών και
αρνητικών επιπτώσεων (διάγραµµα 5.30) παρατηρούµε ότι παρόλο που στην 7ετία 19972003 εµφανίστηκε ένα ποσοστό 15% επαρκών αναφορών που δεν υπήρχε στην
προηγούµενη περίοδο, συνολικά υπήρξε υποβάθµιση της ποιότητας των αναφορών λόγω
της αύξησης των µηδενικών αναφορών. Πάντως είναι σε έναν βαθµό αισιόδοξη η
επαρκής κάλυψη του θέµατος έστω και από µικρό αριθµό µελετών.
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∆ιάγραµµα 5.30 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην εκτίµηση θετικών και
αρνητικών επιπτώσεων

Εκτίµηση άµεσων και έµµεσων (δευτερογενών) επιπτώσεων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορούν επίσης να είναι άµεσες και έµµεσες, µε βάση το
κατά πόσο η συγκεκριµένη επίπτωση οφείλεται σε αυτή καθεαυτή την ύπαρξη του έργου
ή προέρχεται από την δευτερογενή επίδραση ενός παράγοντα του έργου στο περιβάλλον.
Στις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιχθυοκαλλιεργιών που µελετήθηκαν δεν έγινε
κάποιος τέτοιος διαχωρισµός διάγραµµα 5.31.
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ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.31 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην εκτίµηση έµµεσων
και δευτερογενών επιπτώσεων

Εκτίµηση σηµαντικών και λιγότερο σηµαντικών επιπτώσεων

Η διάκριση των επιπτώσεων βάση της σηµασίας και της βαρύτητάς τους σε σηµαντικές
και λιγότερο σηµαντικές βοηθά στην ιεράρχηση των µέτρων, που επιβάλλεται να
ληφθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντιµετωπισθούν αρχικά οι πιο σοβαρές πιέσεις.
Άλλωστε πολλές φορές συµβαίνει µια συγκεκριµένη επίπτωση να φαίνεται πως δεν
επηρεάζει σηµαντικά το οικοσύστηµα ενώ ύστερα από ανάλυση να αποδεικνύεται η
σηµαντική

της

αλληλοσυσχέτιση

µε

βασικούς

βιοτικούς

παράγοντες

του

οικοσυστήµατος. Επίσης µπορεί να συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή µια επίπτωση που εκ
πρώτης όψεως φαίνεται σηµαντική, να είναι για παράδειγµα εύκολα αναστρέψιµη και
βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, ενώ µια άλλη µικρότερης έντασης να προκαλεί
µακροπρόθεσµου και µη αναστρέψιµου τύπου µεταβολές. Η εκτίµηση και ο διαχωρισµός
των σηµαντικών και λιγότερο σηµαντικών επιπτώσεων απαιτεί την βαθιά γνώση της
λειτουργίας του οικοσυστήµατος και των νόµων που το διέπουν από τον µελετητή και
οδηγεί στην εύστοχη λήψη µέτρων προστασίας.
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από το διάγραµµα 5.32, ελάχιστες µελέτες
αναφέρθηκαν στο θέµα (µέτριες και ανεπαρκείς αναφορές: 13,4%) ενώ η πλειονότητά
τους δεν έκανε καµία αναφορά (ποσοστό 86.7% καµίας αναφοράς).

ΜΕΤΡΙΑ
6,7%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
86,7%

∆ιάγραµµα 5.32 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην εκτίµηση
σηµαντικών και λιγότερο σηµαντικών επιπτώσεων

Μια µικρή βελτίωση φαίνεται από το 1997 και µετά στο διάγραµµα 5.33, όπου την
τριετία 1997-1999 εντοπίζεται ένα µικρό ποσοστό µετρίων αναφορών στο θέµα, ενώ το
2000-2003 το 50% των εξεταζόµενων µελετών παρουσιάζει ανεπαρκή αναφορά.
Άλλωστε το επίπεδο των µέσων τιµών του πίνακα 5.8 παρουσιάζει µια πολύ χαµηλή
απόδοση (σύνολο µέσου όρου 0,21).
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∆ιάγραµµα 5.33 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην εκτίµηση σηµαντικών
και λιγότερο σηµαντικών επιπτώσεων

Πίνακας 5.8 Μέσες τιµές για την για την αναφορά στην εκτίµηση σηµαντικών και λιγότερο
σηµαντικών επιπτώσεων τις περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)

Αριθµός ΜΠΕ

Μέσος όρος (0-3)

1991-1996

8

0

1997-2003

7

0,4286

Σύνολο

15

0,2143

Ένα δείγµα αδυναµίας εκτίµησης της σηµαντικότητας των επιπτώσεων φαίνεται στην
παρακάτω µελέτη όπου µετά από την ανάλυση της προσθήκης στο φυσικό περιβάλλον
των θρεπτικών από τις ιχθυοκαλλιέργειες, αναφέρεται : «Ωστόσο τα απόβλητα από τις
ιχθυοτροφικές µονάδες δεν µπορούν να συγκριθούν µε τα απόβλητα των υπονόµων. Τα
απόβλητα των υπονόµων απελευθερώνουν διαλυτά θρεπτικά άλατα και οργανικά υλικά µε
χαµηλό ρυθµό βυθίσµατος και έτσι µετασχηµατίζονται απευθείας στο νερό σε πλαγκτόν.»
Η προτεινόµενη εγκατάσταση της εν λόγω µονάδας γίνεται σε έναν κόλπο µακριά από
πόλη , κοντά σε ένα χωριό όπου δεν εισρέουν σηµαντικά ποσά από υπονόµους και ούτε
υπάρχουν γεωργικές δραστηριότητες. Επίσης παρόµοια σύγκριση µε απόβλητα
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υπονόµων γίνεται επιχειρηµατολογώντας για την εγκατάσταση µιας ιχθυοκαλλιέργειας
σε µια ακατοίκητη βραχονησίδα, 4 µίλια µακριά από κατοικήσιµο νησί. Προφανώς
υπάρχει

αδυναµία

εντοπισµού

της

σηµαντικότητας

των

επιπτώσεων

των

ιχθυοκαλλιεργειών όταν αυτές συγκρίνονται µε τις επιπτώσεις αποβλήτων υπονόµων, και
δεν διερευνάται η σηµαντικότητα της απελευθέρωσής τους στο συγκεκριµένο
οικοσύστηµα που προτείνεται να εγκατασταθεί η µονάδα καλλιέργειας.

Σαφήνεια και ακρίβεια στην διατύπωση των προβλέψεων

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται η σαφήνεια και η ακρίβεια στην διατύπωση των
προβλέψεων που παρουσίασαν οι παραπάνω απαντήσεις. Μπορούµε να πούµε ότι αυτό
που κυρίως χαρακτηρίζει τις διατυπώσεις των περισσότερων εξεταζόµενων µελετών
είναι η ασάφεια, παρουσιάζοντας ποσοστό ανεπάρκειας 86,7% (διάγραµµα 5.34). Ένα
µικρό ποσοστό (13,3%) παρουσιάζει τα θέµατα µε µέτριο επίπεδο (διάγραµµα 5.34), το
οποίο µάλιστα ανήκει σε µελέτες της περιόδου 1991-1996 δείχνοντας µια µείωση της
ποιότητας της έκφρασης των µελετών µε την πάροδο του χρόνου (διάγραµµα 5.35).

ΜΕΤΡΙΑ
13,3%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
86,7%
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∆ιάγραµµα 5.34 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην σαφήνεια και
ακρίβεια στην διατύπωση των προβλέψεων
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∆ιάγραµµα 5.35 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην σαφήνεια και ακρίβεια
της διατύπωσης των προβλέψεων

5.12 Χρήση κατάλληλων µοντέλων πρόβλεψης
Η χρήση κατάλληλων µοντέλων πρόβλεψης αποτελεί βασικό κεφάλαιο µιας µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια της εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µόνο που εδώ χρησιµοποιούνται δοκιµασµένα µοντέλα
πρόβλεψης, στην προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί το µέγεθος της κάθε επίπτωσης.
Τα χρησιµοποιούµενα µοντέλα µε την βοήθεια των οποίων γίνεται η πρόβλεψη,
ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος της επίπτωσης που ερευνάται και τον τρόπο που γίνεται
η αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Όπως όµως σωστά αναφέρεται «συνήθως οι µελετητές αντί να χρησιµοποιούν µοντέλα,
αναφέρονται στις επιπτώσεις και στις πιθανές µεταβολές µε περιραφικά κείµενα, από τα
οποία όµως δεν µπορούν να προκύψουν ασφαλή και αναλυτικά αποτελέσµατα για τις
συνθήκες που θα δηµιουργηθούν µετά την κατασκευή, την λειτουργία και ειδικά µετά
από µερικά χρόνια λειτουργίας των µονάδων.» (Ι.Ανδρουλιδάκης)
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Είναι όντως εντυπωσιακή αυτή η έλλειψη των µελετών την στιγµή µάλιστα που
υπάρχουν µοντέλα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα στην κατανόηση και εφαρµογή
τους.
Στις µελέτες ιχθυοκαλλιεργητικών σταθµών που µελετήθηκαν η κατάσταση είναι κακή.
Όπως παρατηρείται από το διάγραµµα 5.36 το 93% των µελετών που εξετάστηκαν δεν
έκαναν χρήση κανενός µοντέλου πρόβλεψης ενώ το ελάχιστο ποσοστό του 6,7% ήταν
ανεπαρκές.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.36 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στη χρήση κατάλληλων
µοντέλων πρόβλεψης

Στο διάγραµµα 5.37 γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων των ερωτήσεων που αφορούν
α)τον προσδιορισµό των επιπτώσεων β)την εξέταση της κλίµακας (του συνόλου) των
επιπτώσεων και γ)την χρήση κατάλληλων µοντέλων πρόβλεψης.
Και οι τρεις ερωτήσεις αναφέρονται στην πρόβλεψη των αποτελεσµάτων που θα έχει η
αλληλεπίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών µε το περιβάλλον τους. Η πρώτη είναι
γενικότερου εύρους και κάπως ασαφής. Η δεύτερη περισσότερο συγκεκριµένη και πιο
απαιτητική και η τρίτη εξετάζει την χρήση συγκεκριµένων εργαλείων (που χρησιµεύουν
για τον σκοπό της πρόβλεψης). Από αυτή τη σύγκριση παρατηρούµε ότι οι ερωτήσεις
παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές κατανοµές.
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Υπάρχει βαθµιαία πτώση (από τα µέτρια ποσοστά προς τα ανεπαρκή και τα καµίας
αναφοράς) καθώς περνάµε από την γενικότερη ερώτηση προς τις πιο συγκεκριµένες.
Μπορούµε να συµπεράνουµε λοιπόν ότι οι µελέτες, αν και ανταποκρίνονται σε
ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου, αδυνατούν να απαντήσουν όταν αυτές γίνονται πιο
συγκεκριµένες αποκαλύπτοντας την ανυπαρξία επιστηµονικού υπόβαθρου.
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∆ιάγραµµα 5.37 Σύγκριση των ερωτήσεων 5.12, 5.14 και 5.19

5.13 Πρόταση µέτρων αντιµετώπισης και η θέση τους στην ιεράρχηση
κατά Michel
Μετά την συλλογή των δεδοµένων, την ανάλυσή τους, την εκτίµηση των επιπτώσεων και
την ιεράρχησή τους µε βάση την σηµαντικότητα, το επόµενο στάδιο είναι η λήψη µέτρων
αντιµετώπισης για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που εντοπίστηκαν.
Ανάλογη µε την σηµαντικότητα της κάθε προβλεπόµενης επίπτωσης είναι και η ανάγκη
λήψης µέτρων για την µείωσή της. Επίσης υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις για τον τρόπο
αντιµετώπισης, που εστιάζουν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας όπως αποφυγή των
επιπτώσεων στην πηγή, µείωση των επιπτώσεων στην πηγή κ.τ.λ. καθώς ορίζεται από
την ιεράρχηση κατά Michel.
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Οι περιβαλλοντικές µελέτες ιχθυοκαλλιεργειών που εξετάστηκαν, σπάνια προτείνουν
κάποιο µέτρο αντιµετώπισης (87% µηδενικής αναφοράς στο διάγραµµα 5.38) αφού
συνήθως καταλήγουν ότι δεν υπάρχει καµία σηµαντική επιβάρυνση στο οικοσύστηµα
από την λειτουργία των µονάδων.
Το πρόβληµα είναι ότι, όπως φάνηκε στην παραπάνω παράγραφο (5.13), ακόµα
µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών δεν χρησιµοποιεί κανένα µοντέλο πρόβλεψης (93,3%)
µε αποτέλεσµα το συµπέρασµα των µηδενικών επιπτώσεων και κατά συνέπεια της
ανάγκης µηδενικών µέτρων αντιµετώπισης να είναι αρκετά αµφίβολο.

ΜΕΤΡΙΑ
13,3%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
86,7%

∆ιάγραµµα 5.38 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην πρόταση µέτρων
αντιµετώπισης

Όπως παρατηρείται από το διάγραµµα χρονικών µεταβολών 5.39 τα τελευταία χρόνια
δεν υπάρχει καµία βελτίωση των αναφορών σε µέτρα αντιµετώπισης.
Αντίθετα όλες οι µελέτες επιµένουν να θεωρούν την λήψη µέτρων αντιρρύπανσης
περιττή και αχρείαστη. Εξαίρεση αποτελεί το 40% των µελετών της τριετίας 1991-1993
οι οποίες πρότειναν µέτρα αντιµετώπισης κυρίως της λογικής της µείωσης των
επιπτώσεων στην πηγή και της ελάττωσης των επιπτώσεων στην θέση του έργου.
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∆ιάγραµµα 5.39 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην πρόταση µέτρων
αντιµετώπισης

Ένα φαινόµενο που επίσης παρατηρήθηκε είναι µελέτες να αναφέρουν την ύπαρξη
µεθόδων για την αντιµετώπιση επιπτώσεων χωρίς όµως να περιγράφουν πώς
λειτουργούν, αν θα εφαρµοστούν και πώς στην συγκεκριµένη εγκατάσταση. Έτσι
φαίνεται ότι η αναφορά έχει καθαρά βιβλιογραφικό χαρακτήρα πράγµα άσκοπο, που
προκαλεί σύγχυση.
Για παράδειγµα αναφέρεται σε µελέτη ότι : «νέες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τη
συλλογή νεκρών ψαριών, πλεονασµάτων τροφής και περιττωµάτων από τα δίχτυα
εκτροφής.» χωρίς να επεξηγείται όµως ποιες είναι αυτές οι µέθοδοι, αν θα εφαρµοστούν
και πώς στην παρούσα εγκατάσταση.

5.14

Παράθεση

πίνακα

επισκόπησης

επιπτώσεων

–

µέτρων

αντιµετώπισης
Ένας τρόπος παρουσίασης των µέτρων αντιµετώπισης είναι η παράθεσή τους σε πίνακα
σε αντιστοιχία µε τις επιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται.
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Με αυτό τον τρόπο µπορεί ο αναγνώστης της µελέτης να αποκτήσει πιο ολοκληρωµένη
εικόνα της πρότασης των µέτρων αντιµετώπισης, εκτιµώντας όχι τόσο την
καταλληλότητά τους, εφόσον δεν περιγράφονται αναλυτικά, αλλά την πληρότητα της
πρότασης (3).
Όπως παρατηρείται στο διάγραµµα 5.40 µόνο το 13,3% του δείγµατος ανταποκρίθηκε σε
µέτριο βαθµό, ενώ το υπόλοιπο 86,7% δεν παρείχε πίνακα επισκόπησης των επιπτώσεων
και των αντίστοιχων µέτρων αντιµετώπισης.
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ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
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∆ιάγραµµα 5.40 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό παράθεσης πίνακα επισκόπησης
επιπτώσεων – µέτρων αντιµετώπισης

Καθώς διαφαίνεται από το διάγραµµα 5.41 η κατάσταση τις τελευταίες δύο τριετίες έχει
αρχίσει να βελτιώνεται. Παρόλα αυτά τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι πολύ χαµηλά,
και οι µελέτες που παραθέτουν τέτοιον πίνακα αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον
κανόνα.

- 95 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

100
90
80
70
60
50
40

Count %

30
20
ΜΕΤΡΙΑ

10

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

0
1991-1993

1997-1999
1994-1996

2000-2003

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

∆ιάγραµµα 5.41 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών παράθεσης πίνακα επισκόπησης
επιπτώσεων – µέτρων αντιµετώπισης

Το ίδιο συµπέρασµα αντλείται από τον παρακάτω πίνακα µέσων τιµών για τις δύο
περιόδους πριν και µετά το 1997 όπου γίνεται αντιληπτό το χαµηλότατο επίπεδο. Από
την πρώτη 6ετία έως την επόµενη 7ετία υπάρχει µια αύξηση της ποιότητας της τάξης των
0,57 µονάδων δηλαδή 19%, η οποία όµως έχοντας αφετηρία το µηδενικό επίπεδο δεν
είναι αρκετή παραµένοντας 2,5 µονάδες από το βέλτιστο επίπεδο.
Πίνακας 5.9 Μέσες τιµές των βαθµών παράθεσης πίνακα επισκόπησης επιπτώσεων –
µέτρων αντιµετώπισης τις περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15
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0
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Καταλληλότητα µέτρων αντιµετώπισης
Ως µια γενικότερη αξιολόγηση µετά τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο είδος, την
ποιότητα και την στόχευση των µέτρων αντιµετώπισης έγινε µια προσπάθεια
συνολικότερης αξιολόγησης των προτεινόµενων µέτρων που αναφέρθηκαν από τις
µελέτες - δείγµατα έστω και σε βασικό επίπεδο.
Στο διάγραµµα 5.42 παραθέτονται τα αποτελέσµατα από όπου παρατηρείται µια µείωση
του µέτριου ποσοστού των δειγµάτων της τάξης του 9% κατά την τελευταία 7ετία, ενώ
ως ανεπαρκείς αξιολογήθηκαν όλες εκείνες οι µελέτες που δεν ανέφεραν τίποτε.
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∆ιάγραµµα 5.42 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς της καταλληλότητας των
µέτρων αντιµετώπισης

Από τον πίνακα των µέσων τιµών 5.10 παρατηρείται ότι ο µέσος όρος του συνόλου
παραµένει κάτω από τη βάση των 1,5 µονάδων µε µια ελαφριά πτώση της τιµής του την
τελευταία 7ετία. Η τάση µείωσης της ποιότητας των µέτρων αντιµετώπισης των µελετών
που παρουσιάζεται από το 1997 και µετά είναι ανησυχητική καθώς αυτό που αναµενόταν
είναι µια βελτίωση της κατάστασης µε το πέρασµα του χρόνου καθώς η τεχνογνωσία επί
του θέµατος συνεχώς εµπλουτίζεται και αυξάνεται.
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Πίνακας 5.10 Μέσες τιµές της αναφοράς της καταλληλότητας των µέτρων αντιµετώπισης
τις περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1,375
1,2857
1.33035

5.15 Αναφορά εναλλακτικών λύσεων
Παρόλο που είναι αδύνατο να υπάρξει µια λύση που να ικανοποιεί πλήρως όλες τις
πλευρές, είναι χρήσιµη η αναφορά εναλλακτικών λύσεων γιατί πρώτον δίνει την
δυνατότητα να ξεπεραστούν δύσκολα αντιµετωπίσιµες επιπτώσεις και δεύτερον βοηθάει
στην βελτίωση της τελικής απόφασης που θα παρθεί, προσθέτοντας ιδέες και
ενδιαφέρουσες προτάσεις.
∆υστυχώς το 93,3% των δειγµάτων που εξετάστηκαν δεν ανέφεραν εναλλακτικές λύσεις
ενώ το υπόλοιπο 6,7% ήταν ανεπαρκές.
Εποµένως η υλοποίηση του έργου θεωρείται µονόδροµος για τους µελετητές και στην
ουσία η υλοποίησή του θεωρείται προαποφασισµένη, µε τον ρόλο της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων να περιορίζεται σε µια µελέτη υποστήριξης του έργου.

- 98 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.43 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς εναλλακτικών λύσεων

5.16 ∆ιαδικασία επιλογής και αξιολόγησης λύσεων
Καθώς το 93.3% των µελετών δεν έκαναν αναφορά σε εναλλακτικές λύσεις (διάγραµµα
5.43) ήταν αναµενόµενο να µην υπάρχει επιλογή και αξιολόγηση λύσεων (93.3%
µηδενικής αναφοράς στο διάγραµµα 5.44), αλλά µόνο υποστήριξη του βασικού σεναρίου
για την πραγµατοποίηση του έργου. Το 6,7% των µελετών που ανέφερε κάποιες
εναλλακτικές λύσεις στο διάγραµµα 5.43, αν και ανεπαρκείς, ακολούθησε µια µέτρια
διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης λύσεων - χωρίς όµως να υιοθετήσει καµία από
αυτές (6,7% µέτρια στο διάγραµµα 5.44).
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ΜΕΤΡΙΑ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.44 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην διαδικασία
επιλογής και αξιολόγησης των λύσεων

5.17 Αναφορά και παρουσίαση του «µηδενικού σεναρίου»
Στην πραγµατικότητα πρόκειται για συζήτηση περί της αναγκαιότητας του έργου,
εξετάζοντας την κατάσταση που προκύπτει από την απουσία του.
Η παρουσίαση του µηδενικού σεναρίου είναι βασική υπό την έννοια την πιθανότητας
της µη πραγµατοποίησης του έργου, δείχνοντας ένα ανοιχτό πνεύµα διαλόγου και µια
κριτική στάση απέναντι στις επιπτώσεις που αυτό ασκεί στο περιβάλλον του.
Καµία από τις υπό εξέταση µελέτες δεν έκανε αναφορά στο µηδενικό σενάριο
(διάγραµµα 5.45) αφού άλλωστε το σκεπτικό που επικρατεί είναι αυτό των µηδενικών
επιπτώσεων (και ενίοτε της παρουσίασης µόνο των θετικών).
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ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
100,0%

∆ιάγραµµα 5.45 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην παρουσίαση του
«µηδενικού σεναρίου»

Χαρακτηριστικό άλλωστε των περιβαλλοντικών µελετών της Ελλάδας είναι ότι από την
αρχή προσπαθούν να αποδείξουν και να στηρίξουν την µονάδα που καλούνται να
ερευνήσουν ενώ ελάχιστες στέκονται κριτικά απέναντί της.

∆υναµική του περιβάλλοντος χωρίς την παρουσία του έργου
Ίδια είναι τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την παρουσίαση της δυναµικής του
περιβάλλοντος χωρίς την παρουσία του έργου. Όπως θεωρητικά αναλύθηκε στο τέταρτο
κεφάλαιο καµία µελέτη δεν εξέτασε την πορεία εξέλιξης του οικοσυστήµατος της
περιοχής χωρίς τις πιέσεις του έργου.
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ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
100,0%

∆ιάγραµµα 5.46 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην δυναµική του
περιβάλλοντος χωρίς την παρουσία του έργου

5.18 Ανάλυση επικινδυνότητας, και αναφορά σε αναµενόµενα ποσοστά
αστοχίας
Καµία από τις µελέτες δεν εκτίµησε τα αναµενόµενα ποσοστά αστοχίας, ούτε και
ερεύνησε πιθανές πηγές επικινδυνότητας, µε αποτέλεσµα να µην λαµβάνονται στο τέλος
επιπλέον µέτρα πρόληψης (διάγραµµα 5.47). Αξίζει δε να ειπωθεί ότι ο εντοπισµός των
επικίνδυνων και απρόβλεπτων καταστάσεων καθώς και των πιθανών ποσοστών αστοχίας
σε όλες τις φάσεις ζωής του έργου είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε την
φιλοσοφία και το σκοπό της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
100,0%

∆ιάγραµµα 5.47 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην ανάλυση της
επικινδυνότητας και στα αναµενόµενα ποσοστά αστοχίας

Αναγνώριση, διερεύνηση και αξιολόγηση των πηγών αβεβαιότητας
Κάθε δεδοµένο ή συµπέρασµα που εξάγεται συνήθως περικλείει ένα ποσοστό
αβεβαιότητας, είτε λόγω της αβεβαιότητας της πηγής από την οποία αντλήθηκε, είτε
λόγω των παραδοχών που έγιναν στην πορεία της µελέτης. Αυτά τα ποσοστά θα πρέπει
να αναφέρονται µε σαφήνεια, ώστε να µπορούν να ληφθούν υπόψη στο τέλος της
µελέτης, καθώς και για να εκτιµάται η βεβαιότητα των συµπερασµάτων.
Στο δείγµα των µελετών που εξετάστηκε ήταν τόση η βεβαιότητα για την συνολική
απουσία αρνητικών επιπτώσεων που θα φαινόταν παράδοξη η αναφορά σε πηγές
αβεβαιότητας (διάγραµµα 5.48).
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ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
100,0%

∆ιάγραµµα 5.48 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην αναγνώριση,
διερεύνηση και αξιολόγηση των πηγών αβεβαιότητας

5.19 Ανάλυση κόστους – οφέλους και τεχνικές χρηµατικής αποτίµησης
Όπως παρατηρείται από το διάγραµµα 5.49 το 80% των µελετών δεν κάνει καµία
αναφορά στα οικονοµικά θέµατα του έργου ενώ το 20% παρουσιάζει ένα µέτριο επίπεδο
στο οποίο κυρίως αναφέρονται τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας κάποιων τµηµάτων
του έργου όπως των κλωβών των απαραίτητων µηχανών και εργαλείων κάνοντας στο
τέλος τον ισολογισµό µε τα υπολογιζόµενα κέρδη από τις πωλήσεις της παραγωγής.
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ΜΕΤΡΙΑ
20,0%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
80,0%

∆ιάγραµµα 5.49 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στην ανάλυση κόστους
– οφέλους και τεχνικές χρηµατικής αποτίµησης

Πουθενά δεν γίνεται µια αντιπαραβολή µε τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που
µπορεί να προκύψουν στην κοινωνία της περιοχής, ούτε συγκρίνονται οι οικονοµικές
υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν από αστοχία του έργου ή για την αποκατάσταση
της περιοχής.
Στο διάγραµµα 5.50 παρατηρείται επίσης µείωση της ποιότητας των µελετών στο
συγκεκριµένο θέµα τα τελευταία χρόνια.
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∆ιάγραµµα 5.50 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς της ανάλυσης κόστους –
οφέλους και των τεχνικών χρηµατικής αποτίµησης

5.20 Προτάσεις και µέθοδοι παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου
(monitoring)
Η πρόταση παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου θεωρείται περισσότερο σαν ένα
από τα δείγµατα καλής πρακτικής των µελετών αφού δεν είναι υποχρεωτική από τον
νόµο. Παρόλα αυτά, προτάσεις παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου γίνονται στις
περισσότερες µελέτες.
Όπως παρατηρείται από το διάγραµµα 5.51 το 66,7% των δειγµάτων παρουσιάζει µέτριο
επίπεδο σε αυτό το θέµα, ενώ το 13,3% επαρκές. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά
ικανοποιητικά κατατάσσοντας το 80% των δειγµάτων από το µέσο επίπεδο και άνω.
Οι πιο συχνές αναφορές κινούνται στα πλαίσια της παρακολούθησης σηµαντικών
φυσικών και χηµικών παραµέτρων όπως αναλύσεις θρεπτικών αλάτων, δειγµατοληψίες
ιζήµατος, καταµέτρησης βενθικών οργανισµών και άλλα.
Εξίσου συνήθης είναι όµως η παράληψη αναφοράς της περιοδικότητας της µέτρησης, της
συνολικής χρονικής διάρκειας της παρακολούθησης και του αριθµού και της διασποράς
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των σταθµών δειγµατοληψίας στον χώρο που είναι απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη
και µε σωστό τρόπο παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται µια σφαιρική εικόνα της
κατάστασης του συστήµατος.
Επίσης το κεφάλαιο της παρακολούθησης θα µπορούσε να περιλαµβάνει την καταγραφή
κοινωνικών και οικονοµικών µεταβλητών εκτός από τις φυσικοχηµικές µεταβλητές.
Εποµένως υπάρχει αµφιβολία για την υλοποίηση και την τήρηση των προτάσεων στην
πράξη αφού έχουµε και πάλι το φαινόµενο της θεωρητικής αναφοράς µέτρων χωρίς την
αναλυτική περιγραφή του τρόπου εφαρµογής τους στο συγκεκριµένο έργο.
- «Έτσι συχνά η περιβαλλοντική παρακολούθηση παραµένει γράµµα κενό ακόµη και εάν
προβλέπεται η διεξαγωγή της» (Καρακάσης 2002)

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ
13,3%

13,3%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΜΕΤΡΙΑ
66,7%

∆ιάγραµµα 5.51 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε τον βαθµό αναφοράς στις µεθόδους
παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου

Παρόλα αυτά η κατάσταση µετά το 1997 φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται
(διάγραµµα 5.52) µε το ποσοστό των µέτριων αναφορών να συναντάται στα περισσότερα
δείγµατα καθώς και µε την εξάλειψη των µηδενικών αναφορών. Βέβαια χρειάζεται
αρκετή προσπάθεια βελτίωσης ακόµη αφού στην 7ετία 1997-2003 δεν εµφανίζεται καµία
επαρκής αναφορά.
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∆ιάγραµµα 5.52 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στις µεθόδους
παρακολούθησης του έργου

Από τον πίνακα 5.11 παρατηρούµε ότι ο συνολικός µέσος όρος βρίσκεται στις 1,8
µονάδες ποσοστό καλό αλλά µε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης.
Πίνακας 5.11 Μέσες τιµές της αναφοράς στις µεθόδους παρακολούθησης του έργου τις
περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1,75
1,8571
1.80355

5.21 Παράθεση επιτρεπόµενων ορίων από την νοµοθεσία
Η παράθεση των ορίων που θέτονται από τη νοµοθεσία είναι µια χρήσιµη πληροφορία,
καθώς µπορεί να συγκριθεί η τιµή βασικών περιβαλλοντικών παραµέτρων που
προβλέπεται από την µελέτη µε το όριο των τιµών που επιβάλλει ο νόµος. Μάλιστα
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εξίσου χρήσιµη είναι η παραβολή διεθνών ορίων και ορίων άλλων κρατών ώστε να
γίνεται µια συνολικότερη σύγκριση.
Από το διάγραµµα 5.53 παρατηρείται ότι σε κανένα από τα δείγµατα δεν παρατέθηκαν τα
επιτρεπόµενα όρια από την νοµοθεσία. Πρόκειται για µια παράλειψη αρκετά σηµαντική
που έρχεται σε αντίθεση µε τα καλά ποσοστά αναφοράς για την παρακολούθηση του
έργου, αφού στην ουσία οι τιµές από την παρακολούθηση θα πρέπει να
αντιπαραβάλλονται µε τις τιµές των ορίων της νοµοθεσίας.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
100,0%

∆ιάγραµµα 5.53 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε την παράθεση των επιτρεπόµενων ορίων από
την νοµοθεσία

5.22 Παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και άλλων πηγών
Η παράθεση των πηγών αναφοράς των µελετών αποτελεί βασικό στοιχείο της
αξιοπιστίας τους.
Όπως διαφαίνεται από το διάγραµµα 5.54 υπάρχει µια καλή κατανοµή των µελετών σε
αυτό το θέµα. Μεγάλο είναι το ποσοστό των µελετών που δεν αναφέρουν καθόλου
βιβλιογραφικές πηγές ή που είναι ανεπαρκείς (53,3%). Ανεπαρκείς χαρακτηρίστηκαν οι
περιπτώσεις όπου υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές χωρίς σύνδεση µε το κείµενο της
µελέτης.
- 109 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

Είναι θετικό ότι το 20% του δείγµατος παρουσίασε επαρκή επίπεδο καθώς και το 26,7%
µέτριο.

ΕΠΑΡΚΗΣ
20,0%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
40,0%

ΜΕΤΡΙΑ
26,7%
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
13,3%

∆ιάγραµµα 5.64 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας
και άλλων πηγών

Από το διάγραµµα κατανοµής στον χρόνο της ποιότητας των µελετών (5.55)
παρατηρείται ότι την τελευταία τριετία (2000-2003) έχουµε απαλοιφή των µηδενικών
αναφορών και αύξηση του µέτριου επιπέδου. Παράλληλα όµως χάνονται οι επαρκής
βιβλιογραφικές αναφορές.
Από τον πίνακα 5.12 διαφαίνεται η πτώση του µέσου όρου κατά 0,5 µονάδες δηλαδή
κατά 16% την τελευταία 7ετία ρίχνοντας το επίπεδο κάτω από τον µέσο όρο των 1,5
µονάδων.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ενώ την 6ετία 1997-2003 υπάρχει πτώση του επιπέδου, την
τελευταία 3ετία παρατηρείται µια σχετική βελτίωση.

- 110 -

Εκτίµηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοκαλλιεργειών

100
90
80
70
60
50
40
ΕΠΑΡΚΗΣ

Count %

30

ΜΕΤΡΙΑ

20

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

10

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

0
1991-1993

1997-1999
1994-1996
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

∆ιάγραµµα 5.55 Μεταβολή στο χρόνο των βαθµών αναφοράς στην παράθεση σχετικής
βιβλιογραφίας και άλλων πηγών

Πίνακας 5.12 Μέσες τιµές για την παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και άλλων πηγών τις
περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15

Μέσος όρος (0-3)
1,5
1
1,25

5.23 Συµβολή του κοινού κατά την εκπόνηση – εξέταση της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Όπως παρατηρείται στο διάγραµµα 5.56 καµία από τις υπό εξέταση µελέτες δεν έλαβε
σοβαρά υπ’ όψη της την ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού στην διαδικασία της
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εκτός του ότι πρόκειται για λάθος τακτική, πράγµα που αναλύθηκε στην παράγραφο
4.3.14, η κίνηση αυτή δηµιουργεί άσχηµη εντύπωση την στιγµή που διαπιστώνεται
µηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το έργο.
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ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
93,3%

∆ιάγραµµα 5.56 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε την συµβολή του κοινού κατά την εκπόνηση
– εξέταση της ΜΠΕ

5.24 Προσιτή παρακολούθηση από µη ειδικό
Το θέµα της προσιτής παρακολούθησης από µη ειδικό εξετάστηκε ανεξάρτητα από τον
βαθµό συµβολής του κοινού στην διαδικασία της εκτίµησης των επιπτώσεων. Αυτό έγινε
διότι ο βαθµός που η κάθε µελέτη είναι προσιτή και κατανοητή, ακόµα και αν δεν
επιδιώκει την συµβολή του κοινού, έχει σηµασία γιατί από τον νόµο προβλέπεται
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είναι ανοιχτή στην κριτική και µπορεί ο καθένας να την
µελετήσει και να την προσβάλει αν το θελήσει. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν ο βαθµός
προσιτής παρακολούθησης έχει σηµασία και για µη ειδικούς αλλά και για τους
ενδιαφερόµενους µελετητές καθώς επίσης και για την επιτροπή αξιολόγησης της
µελέτης.
Όπως παρατηρείται στο διάγραµµα 5.57 το µεγαλύτερο µέρος των µελετών παρουσίασαν
µέτριο επίπεδο (53,3%), ελάχιστο ήταν το ποσοστό επαρκούς επιπέδου (6,7%), ενώ το
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υπόλοιπο 40% του δείγµατος παρουσίαζε αρκετά δυσνόητα σηµεία που έκαναν την
κατανόηση του θέµατος δύσκολη.

ΕΠΑΡΚΗΣ
6,7%

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
40,0%

ΜΕΤΡΙΑ
53,3%

∆ιάγραµµα 5.57 Ποσοστά µελετών ανάλογα µε την προσιτή παρακολούθηση από µη ειδικό

Από την χρονική κατανοµή των ποσοστών των δειγµάτων (διάγραµµα 5.58)
παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας, ειδικότερα κατά την τελευταία τριετία όπου όλες
οι εξεταστέες µελέτες είχαν µέτρια ευκολία όσον αφορά την κατανόησή τους από µη
ειδικό αναγνώστη.
Αυτή η βελτίωση αντανακλάται και στους δείκτες του πίνακα των µέσων τιµών (5.13)
όπου παρατηρείται αύξηση του µέσου όρου κατά την 7ετία 1997-2003.
Παρόλα αυτά, ο συνολικός µέσος όρος (1,3393) παραµένει κάτω από το µέσο
ικανοποιητικό επίπεδο φανερώνοντας ότι χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια στον τοµέα
της παρουσίασης και της δοµής των µελετών.
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∆ιάγραµµα 5.58 Μεταβολή στο χρόνο των ποσοστών των µελετών ανάλογα µε τον βαθµό
προσιτής παρακολούθησης από µη ειδικό

Πίνακας 5.13 Μέσες τιµές για τα ποσοστά της προσιτής παρακολούθησης από µη ειδικό τις
περιόδους 1991-1997-2003

Περίοδοι (έτη)
1991-1996
1997-2003
Σύνολο

Αριθµός ΜΠΕ
8
7
15
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ρίχνοντας µια συνολική µατιά πάνω στο θέµα της εκτίµησης των µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιχθυοκαλλιεργειών µπορούµε να επισηµάνουµε µερικές
τελευταίες παρατηρήσεις.
Αρχικά, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν οι επιτροπές ελέγχου και έγκρισής τους.
Ο ρόλος και η ευθύνη τους είναι µεγάλη από την άποψη ότι στην ουσία αυτοί είναι που
καθορίζουν το επίπεδο και θέτουν τα standards. Για τον κάθε νόµο έχει σηµασία το πώς
εφαρµόζεται στην πράξη. Έτσι οι επιτροπές ελέγχου, διορθώνοντας και κάνοντας
παρατηρήσεις στις µελέτες που έχουν να εξετάσουν µπορούν να ωθήσουν το επίπεδο
προς το καλύτερο. Επίσης θα µπορούσαν να συµβάλουν στον διάλογο µε τους µελετητές
και το κοινό, µετατρέποντας την διαδικασία από µονοσήµαντη και στείρα σε πεδίο
γόνιµου διαλόγου.
Υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ αυστηρού ελέγχου και πολιτικής βούλησης. Για
παράδειγµα, στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στην Ελλάδα υπήρχε ένας πολιτικός
προγραµµατισµός για την ανάπτυξη των επενδύσεων στην χώρα που σε συνδυασµό µε
την χαµηλή εµπειρία στο θέµα των ιχθυοκαλλιεργειών οδήγησε σε µια ελαστικότητα των
επιτροπών αξιολόγησης του υπουργείου οι οποίες πολλές φορές αποκτούσαν καινούριες
γνώσεις από τις µελέτες που έπρεπε να κρίνουν. Με το πέρασµα του χρόνου όµως η
κατάσταση άρχισε να αλλάζει, µε τις επιτροπές του υπουργείου να αντιλαµβάνονται τα
σωστά πλαίσια και να αρχίζουν να συγκεκριµενοποιούν τις απαιτήσεις τους. Αυτό πρέπει
να συνεχιστεί ανεβάζοντας και άλλο το επίπεδο ποιότητας των περιβαλλοντικών µελετών
παρέχοντας όµως και την απαραίτητη στήριξη στους µελετητές και αξιοπιστία. Μιλάµε
πλέον για την ποιότητα κριτικής των επιτροπών.
Ένα παράδειγµα είναι ότι ο ίδιος µελετητής συνεχίζει από το 1991 µέχρι το 1999 να
παρουσιάζει την ίδια µορφή (σε µεγάλο βαθµό και περιεχόµενο) µελετών, µε
ανεπάρκειες και παραλήψεις σε πολλά σηµεία. Αυτό δείχνει, και ρίχνει µέρος της
ευθύνης στους ελέγχοντες του υπουργείου διότι σηµαίνει ότι οι µελέτες παίρνουν τις
απαραίτητες εγκρίσεις χωρίς να γίνονται καν παρατηρήσεις και συµβουλές οι οποίες θα
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µπορούσαν να ωθήσουν προς καλύτερες και πιο ολοκληρωµένες µελέτες τους
συγγραφείς τους.
Ένα άλλο θέµα που εντοπίστηκε είναι ο µεγάλος ρόλος του µελετητή στο τελικό
αποτέλεσµα της µελέτης. ∆ηλαδή φάνηκαν έντονες ελλείψεις τις οποίες επαναλάµβανε
ένας µελετητής επί σειρά ετών, ενώ άλλος ή άλλοι παρουσίαζαν ανώτερο επίπεδο.
Καθοριστικός λοιπόν είναι ο παράγοντας του συγγραφέα των µελετών.
Γενικότερα το επίπεδο των µελετών που εξετάστηκαν φάνηκε αρκετά χαµηλό, ειδικά σε
πιο συγκεκριµένες και µε απαιτήσεις ερωτήσεις που έγιναν. Εποµένως χρειάζεται
βελτίωση του επιπέδου των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µάλιστα το
επιστηµονικό υπόβαθρο για να επιτευχθεί αυτό υπάρχει.
Συγκεκριµένα τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος ως προς το επίπεδο
των επιστηµονικών παρατηρήσεων που αφορούν τις βιολογικές και φυσικοχηµικές
διεργασίες στα θαλάσσια οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας των
ιχθυοκαλλιεργειών. Οι επιπτώσεις στα χηµικά χαρακτηριστικά του ιζήµατος έχουν
µελετηθεί σε πολλές περιοχές του κόσµου (Hall et al. 1992, Holmer & Kristensen 1992,
Hargrave et al. 1993) καθώς και στη Μεσόγειο (Karakassis et al 1998, 1999, 2000,
MacDougal & Black, 1999, La Rosa et al., 2001). Επίσης σηµαντικές γνώσεις υπάρχουν
ως προς τις επιπτώσεις στη στήλη του νερού και στην ποιότητά του (Pitta et al. 1999,
Karakassis et al. 2001, Nordvarg & Jahansson 2002, La Rosa et al. 2002, Belias et al
2003) καθώς επίσης και για τις οικολογικές µεταβολές που αφορούν τους θαλάσσιους
οργανισµούς (Brown et al. 1987, Weston 1990, Mazzola et al., 1999, 2000; Karakassis et
al 2000, La Rosa et al. 2001, Mirto et al. 2002, Machias et al. 2004). Ακόµη τα τελευταία
χρόνια έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος στη κατασκευή µοντέλων που ειδικεύονται στη
πρόγνωση των επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα σε διάφορες αποστάσεις από
τα ιχθυοτροφεία (Ervik et al. 1997, Henderson et al 2001, Hansesn et al 2001, Cromey et
al 2002).
Άρθρα ανασκόπησης που αφορούν τις επιπτώσεις των χηµικών ενώσεων που
χρησιµοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες όπως τα αντιβιοτικά και τα υφαλοχρώµατα
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(Costello et al 2001), τις επιπτώσεις στη γενετική ποικιλότητα των άγριων πληθυσµών
ψαριών (Yungson et al 2001) είναι επίσης διαθέσιµα στη διεθνή βιβλιογραφία.
Πολλές από τις προαναφερθείσες εργασίες έχουν θέσει διάφορα ζητήµατα που αφορούν
την περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring) πολλά απ’ τα οποία έχουν περιληφθεί
σε συγκεντρωτικά άρθρα ή κείµενα εργασίας που αποσκοπούν στον προσδιορισµό των
επιθυµητών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήµατος (GESAMP 1996, Fernandes et al
2001).
Φαίνεται όµως ότι τα παραπάνω ελάχιστα έχουν επηρεάσει την ποιότητα των µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Ελλαδικό χώρο.
Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι οι
αρνητικές επιπτώσεις και µάλιστα οι οξύτερες από αυτές περιορίζονται χωρικά σε µια
ζώνη µερικών δεκάδων µέτρων από την περίµετρο ενός ιχθυοτροφείου και µε την έννοια
αυτή η αγνόηση των σχετικών επιστηµονικών ευρηµάτων δεν συνεπάγεται αναγκαστικά
παραγνώριση µεγάλης έκτασης κινδύνων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Εντούτοις η
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φύση της περιλαµβάνει την συστηµατική
και κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε
το περιβάλλον και εποµένως η έλλειψη της τεκµηρίωσης της έκτασης των επιπτώσεων
είναι µια σηµαντική παράλειψη, ιδίως όταν αντικαθίσταται µε γενικότητες. Αυτή η
πρακτική έλλειψη τεκµηρίωσης περιλαµβάνει και ζητήµατα που έχουν ζωτική σηµασία
για το θαλάσσιο περιβάλλον όπως οι επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στους λειµώνες
της Posidonia oceanica οι οποίες ενώ φαίνεται ότι είναι σηµαντικές (Holmer et al. 2003)
δεν αναφέρονται σε καµία από τις εξετασθείσες µελέτες.
Εξετάζοντας τα ποσοστά των µελετών οι οποίες παρουσίασαν µείωση της ποιότητάς τους
(συνολικά στις ερωτήσεις) µε τον χρόνο και αυτών που παρουσίασαν αύξηση
(διάγραµµα 6.1) βλέπουµε ότι υπερτερεί η µείωση της ποιότητας.
Το παραπάνω συµπέρασµα είναι απαισιόδοξο για την πρόοδο της ποιότητας των µελετών
και το µόνο αισιόδοξο που θα µπορούσαµε να αντιτάξουµε σε αυτό είναι πως
παρατηρήθηκαν κάποιες πολύ καλές εκθέσεις µέσα στην τελευταία τριετία.
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Μείωση

46%
54%

Αύξηση

∆ιάγραµµα 6.1 : Ποσοστά των χαρακτηριστικών που παρουσίασαν µείωση ή αύξηση της
ποιότητάς τους µε την πάροδο του χρόνου

Μπορεί επίσης να αναφερθεί ότι σε σύγκριση µε την πιο εκτεταµένη µελέτη που έκανε ο
Ανδρουλιδάκης Ιωάννης το 2004 στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος του
Τµήµατος

Μηχανικών

Περιβάλλοντος

µε

τίτλο

«Ποιότητα

των

µελετών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ελληνική Πραγµατικότητα» ερευνώντας µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάφορα έργα όπως εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ, λιµενικών
έργων, αποχετευτικών έργων, αιολικού πάρκου, λατοµείου, ξενοδοχείων και διαφόρων
εργοστασίων,

σε

πολλά

σηµεία

παρατηρήθηκαν

συγκλίνουσες

απόψεις.

Τα

αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων µοιάζουν σε πολλά σηµεία
αποδεικνύοντας κατ’ αρχήν την αξιοπιστία της µεθόδου που ακολουθήθηκε. Επίσης οι
τάσεις της ποιότητας των µελετών στον χρόνο επαληθεύονται και από τις δύο µελέτες
δείχνοντας ότι µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα τα οποία έχουν σχέση µε
την πραγµατικότητα και την αντικατοπτρίζουν σε βαθµό αρκετά αληθή.
Όσον αφορά το µέλλον στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών µελετών, στον τρόπο και
τη φιλοσοφία που θα έπρεπε να τις διέπει, αλλά και συνολικότερα στην σχέση του
ανθρώπου µε το περιβάλλον του όπου ο ίδιος έχει αρχίσει να δηµιουργεί σοβαρότατα
προβλήµατα καθώς επίσης και στις µεταξύ του σχέσεις θα µπορούσαµε να πούµε
χρησιµοποιώντας τις φράσεις του Wlliam Trager ότι «η σύγκρουση στη φύση µεταξύ
διαφορετικών οργανισµών έχει πλατιά εκφραστεί µέχρι τώρα µε φράσεις όπως «ο
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αγώνας για την ύπαρξη» και «η επιβίωση του ικανοτέρου». Με αποτέλεσµα να
αντιλαµβανόµαστε µε ανταγωνιστικό τρόπο την φύση. Λίγοι όµως άνθρωποι έχουν
συνειδητοποιήσει ότι η αµοιβαία συνεργασία µεταξύ οργανισµών, η συµβίωση, είναι
εξίσου σηµαντική και ότι ο «ικανότερος» ίσως είναι εκείνος που βοηθάει τον άλλον να
επιζήσει (25).»
Παρατηρώντας λοιπόν τα οικοσυστήµατα µπορούµε να πούµε ότι αναπτύσσοντας ένα
πολύπλοκο δίκτυο αλληλοϋποστήριξης και ποικιλίας γίνονται σταθερότερα ακόµα και
στις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη. Η ενότητα στην ποικιλία λοιπόν και όχι ο
ανταγωνισµός και η επιβίωση του ικανοτέρου παρέχουν την σταθερότητα της κοινότητας
και είναι πηγή της γονιµότητάς της, δίνοντάς µας την φιλοσοφία µε την οποία θα πρέπει
να αντιλαµβανόµαστε και να συµπεριφερόµαστε απέναντι στην φύση, το περιβάλλον και
τους συνανθρώπους µας.
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