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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0442/2007, του Γεωργίου E. Κάρλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια ρύπανση στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας και τα κενά της ελληνικής νομοθεσίας στον 
τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης. Όσον αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια, ο ενδιαφερόμενος 
επισημαίνει ότι η βιομηχανική δραστηριότητα συνιστά σοβαρή απειλή θαλάσσιας ρύπανσης 
εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων οργανικών λυμάτων που παράγει, τα οποία, όπως 
υποστηρίζει, έχουν υποτιμηθεί από τις ελληνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις θαλάσσιες 
έρευνες. Αναφέρεται ιδιαίτερα σε έγγραφα και μελέτες που βρίθουν σκανδαλωδών 
σφαλμάτων, τα οποία δεν έχουν λάβει υπόψη τους οι αρμόδιες αρχές, μολονότι ο ίδιος έχει 
επανειλημμένως επιστήσει την προσοχή τους σε αυτά, με αποτέλεσμα η εν λόγω θαλάσσια 
περιοχή να διατρέχει τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης μόλυνσης λόγω ευτροφισμού των υδάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Στις 31/08/2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μια επιστολή που εφιστούσε την προσοχή της 
στην περιβαλλοντική κατάσταση του κόλπου του Αργοστολίου, στο ελληνικό νησί της 
Κεφαλονιάς, η ρύπανση του οποίου φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Πρέπει να αναφερθεί καταρχάς ότι η κοινοτική πολιτική στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος θεσπίζει, δυνάμει του άρθρου 211 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη με σκοπό τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.

Πολλά τμήματα της κοινοτικής νομοθεσίας αφορούν τα παράκτια ύδατα, είτε πρόκειται για 
τον προσδιορισμό των επιπέδων ποιότητας που πρέπει να επιτυγχάνονται (π.χ. η 
οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979 περί της απαιτούμενης 
ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή1), είτε πρόκειται για τη ρύθμιση ορισμένων 
δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στην εν λόγω ποιότητα (π.χ. η οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2).

Κατόπιν εξέτασης του φακέλου, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που καταγγέλλονται στην 
ανωτέρω επιστολή, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στον κόλπο του Αργοστολίου 
(ένας κόλπος μήκους 14 χλμ. και πλάτους από 4 έως 6 χλμ.), υπάρχουν 3 μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και διαθέτουν τις 
απαραίτητες άδειες. Οι ελληνικές αρχές έκαναν επίσης αναφορά σε μια μελέτη που διεξήχθη 
το 1998 από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης («ΙΘΑΒΙΚ», κρατικό ινστιτούτο). 
Η συγκεκριμένη μελέτη δεν κατέδειξε σημαντική ρύπανση του κόλπου του Αργοστολίου 
συνεπεία της λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών.

Μολαταύτα, η Επιτροπή απηύθυνε έκκληση στις ελληνικές αρχές να διεξαγάγουν νέα μελέτη 
για να εξακριβωθεί η σημερινή περιβαλλοντική κατάσταση του κόλπου. Επέμεινε, μάλιστα, 
στη διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης από ανεξάρτητο οργανισμό.

Οι ελληνικές αρχές ακολούθησαν με προθυμία τις υποδείξεις της Επιτροπής και της 
διαβίβασαν τη μελέτη που ζήτησε. Αυτή η μελέτη διενεργήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών (EΛKEΘE), έναν μεγάλο οργανισμό, η σοβαρότητα και η υπόληψη του 
οποίου είναι ευρέως γνωστές.

Η εν λόγω μελέτη, βασιζόμενη κυρίως σε μετρήσεις φυσικο-χημικών παραμέτρων που 
πραγματοποιήθηκαν επί τόπου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κόλπος του Αργοστολίου 
δεν παρουσιάζει δείγματα ευτροφισμού και ότι οι υδατοκαλλιέργειες δεν συνιστούν τον 
καθοριστικό παράγοντα της μόλυνσης του κόλπου.

Στις 18 Απριλίου 2007, η Επιτροπή έλαβε επιστολή από την πλευρά του αναφέροντος, ο 
οποίος εκτιμά ότι η μελέτη που διεξήχθη από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(EΛKEΘE) είναι εσφαλμένη. Επιπλέον, ο αναφέρων φρονεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 
παρέμβει για να διορθώσει τη μελέτη.

Δεδομένου ότι η μελέτη διεξήχθη από ανεξάρτητο ελληνικό ινστιτούτο, το οποίο είχε 
συνάψει σύμβαση με το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Επιτροπή θεώρησε ότι 
ο αναφέρων θα έπρεπε να απευθύνει τις παρατηρήσεις του στο ελληνικό ινστιτούτο που 

                                               
1 ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ. 47.
2  ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σ. 40 - 52.
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εκπόνησε τη μελέτη και όχι στην Επιτροπή. Του απάντησε σε αυτό το πνεύμα 
επανειλημμένως.

Εν κατακλείδι, με βάση τα γεγονότα που περιγράφηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι υφίσταται 
πλημμελής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τις ελληνικές αρχές.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο χωροταξικός 
σχεδιασμός, και ειδικότερα, ο χαρακτηρισμός των χρήσεων της παράκτιας ζώνης και η 
χορήγηση αδειών λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι ελληνικές 
περιφερειακές αρχές, για νομικούς λόγους που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο της 
επιστολής του αναφέροντος, ενέκριναν δύο αποφάσεις, οι οποίες προβλέπουν την 
τροποποίηση της επιλεγμένης θέσης για τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας (αποφάσεις 
αριθ. 16/16 και 18/18 της 22ας Ιανουαρίου 2009 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων).

Ο λόγος για τον οποίο ελήφθησαν οι ανωτέρω περιφερειακές αποφάσεις είναι κατά βάση μια 
πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας (απόφαση αριθ. 2434 της 
17ης Σεπτεμβρίου 2008), η οποία ακύρωσε την άδεια λειτουργίας της μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας (άδεια αριθ. 7152 της 5.8.2003, η οποία χορηγήθηκε από τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης) εξαιτίας, κυρίως, της απουσίας χωροταξικών σχεδίων 
για τον χαρακτηρισμό των χρήσεων της παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης.
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