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Σήµερα 30/8/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 156610/24-8-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από
26-8-2016 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 24-8-2016
και 26-8-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 14ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που αφορά στη
µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης
καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου
προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα
νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων
ιχθύων, της εταιρίας “∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου
Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη,
Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζήµερος
Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα
Ιωάννα, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ.
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 153109/11-8-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Το αρ. πρωτ. οικ. 227065/24-11-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 230929/27-11-2015)
διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας
Αττικής σχετικά µε τη ΜΠΕ που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων
υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις
θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40
στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό
και αύξηση δυναµικότητας µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της
εταιρίας «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», µε συνηµµένα:
α) Την από 2015 ΜΠΕ.
β) Τον από Φεβρουαρίου 2015 Χάρτη Ευρύτερης Περιοχής, σε κλίµακα 1:5000,
µε αριθµό σχεδίου Τ.1.
γ) Την από Φεβρουαρίου 2015 σχέδιο µε θέµα: Κάτοψη και Τοµή Πλωτής
Μονάδας Α, σε κλίµακα 1:1000 και αριθµό σχεδίου Τ. 2.
δ) Την από Φεβρουαρίου 2015 σχέδιο µε θέµα: Κάτοψη και Τοµή Πλωτής
Μονάδας Β, σε κλίµακα 1:1000 και αριθµό σχεδίου Τ. 3.
ε) Την από 7 και 8/12/2011 ∆ειγµατοληψία – παραλαβή δειγµάτων νερού και
ιζήµατος και τα από 15/02/2012 αποτελέσµατα αναλύσεων του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, µε αρ. πρωτ. 48.
στ) Αλληλογραφία µε υπηρεσίες που αφορούν σε Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, τροποποιήσεις αυτών, συµβόλαια µίσθωσης θαλασσίων
εκτάσεων κλπ. και αποτελούν αναπόσπαστα έγγραφα της (α) σχετικής ΜΠΕ.
Ζ) Φωτογραφική τεκµηρίωση.
2. Την αρ. πρωτ. 9386/04-12-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 235939/4-12-2015) αίτηση του
∆ήµου Πόρου, προκειµένου να λάβει γνώση της εξεταζόµενης ΜΠΕ.
3. Το αρ. πρωτ. 251415/28-12-2015 διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, µε συνηµµένο το αρ. πρωτ. 9809/21-12-2015
έγγραφο απόψεων του ∆ήµου Πόρου επί της ΜΠΕ του θέµατος της παρούσας
εισήγησης.
4. Η αρ. πρωτ. 230929/15/8-2-2016 θετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε
συνέχεια των (1) και (3) σχετικών.
5. Το αρ. πρωτ. 32453/2645/21-4-2016 (δικό µας αρ. πρωτ. 82678/27-4-2016)
διαβιβαστικό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε αναδιαµορφωµένη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που
αφορά µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «∆ίας
Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου στη θέση
Βράχος Παπανικόλα Νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40
στρεµµάτων και εκσυγχρονισµό µε αλλαγή είδους των εκτρεφόµενων ιχθύων, µε
συνηµµένο ψηφιακό δίσκο.
6. Την αρ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505/Β΄/4-11-2011) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
7. Την από 30-12-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/30-12-2015) και
ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού µε το οποίο τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
8. Την αρ. πρωτ. 82678/16-6-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, σε συνέχεια του (5) σχετικού.
9. Το αρ. πρωτ. 4233/22-6-2016 (δικό µας αρ. πρωτ. 120623/24-6-2016) έγγραφο του
∆ήµου Πόρου µε θέµα: ¨Αναφορά λόγων απόρριψης ΜΠΕ για µετεγκατάσταση
ιχθυοτροφείων της εταιρείας ∆ΙΑΣ από τις θέσεις Λάκκα και Καµάρα στη θέση
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10.

11.

12.
13.

Παπανικόλα στο ∆ήµο Πόρου”, µε συνηµµένα:
Α) Την αρ. πρωτ. 942/2016 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ, που συνεδρίασε στις
7/10/2015
Β) Το από Ιουνίου 2016 Υπόµνηµα, που υπογράφεται από το ∆ήµαρχο Πόρου
Το αρ. πρωτ. 120623/12-7-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια του (9) σχετικού, µε θέµα: «Απόσυρση της µε αρ.
πρωτ. 82678/16-6-16 εισήγησης που αφορά σε: “Αναδιαµορφωµένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων
υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις
θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40
στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό
µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας “∆ΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, λόγω της υπ’ αρ. 942/2016 απόφασης του Ε΄
Τµήµατος του ΣτΕ».
Την Υ.Α. µε αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21Β /13-01-2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1,
παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Την Α.Π. οικ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ρύθµιση θεµάτων υδατοκαλλιεργητικών
µονάδων».
Την µε αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία
ζητά την αναστολή εφαρµογής της ΚΥΑ 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011)
σχετικά µε την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» για
την Περιφέρεια Αττικής.
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την
αναδιαµορφωµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά
στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας
έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα
νήσου Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση
Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή
του
είδους
των
εκτρεφοµένων
ιχθύων,
της
εταιρίας
«∆ΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», µε συνηµµένη την από 2015 ΜΠΕ, η οποία
διαβιβάσθηκε µε το (5) σχετικό, για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της
διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια
υπηρεσία.
Α. Αντικείµενο του έργου
Η παρούσα µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά στη
µετεγκατάσταση, από τις θέσεις «Λάκκα» και «Καµάρα», στη θέση «Βράχος
Παπανικόλα» όρµου Βαριαρνιά, ∆ήµου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, τη δηµιουργία ενιαίας
µονάδας, τον εκσυγχρονισµό µε την αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών, δύο (2)
πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αναλυτικότερα, προβλέπεται ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων (Πάρκο
Α: 230τόνους και Πάρκο Β: 230τόνους) µε αλλαγή του είδους των εκτρεφόµενων
ειδών από νέα ευρύαλα µεσογειακά είδη σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες.
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Ο κύριος λόγος που επιβάλει την µετεγκατάσταση των µονάδων είναι
η αποµάκρυνση τους από το σηµείο που εκβάλλει ο αγωγός του βιολογικού
καθαρισµού του ∆ήµου Πόρου.
Β. Κατάταξη του έργου
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΑΥ) κατηγορίας Α, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµό 31722/4.11.2011
Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2505/Β’/4.11.2011) και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Α.8. Πόρος της
Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, σύµφωνα µε την (11) σχετική Υ.Α., το έργο του
θέµατος κατατάσσεται στην Οµάδα 8η, α/α 2 «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων»,
Υποκατηγορία Α2.
Γ. Περιγραφή της δραστηριότητας
Γ.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας στη νέα της θέση
Όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η δηµιουργία ενιαίας µονάδας που
αποτελείται από δύο πάρκα, Α και Β, έκτασης 20 στρ. και διαστάσεων 90µ. Χ
222,22µ. το καθένα, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
Οι συντεταγµένες των προτεινόµενων θέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε θαλάσσιες
εκτάσεις 20 στρ. έκαστη στη θέση Βράχος Παπανικόλα του όρµου Βαρνιανιά,
∆ήµου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι συντεταγµένες του πλαισίου αγκυροβολίων πρόσδεσης της µονάδας (Πάρκο Α)
στην προτεινόµενη θέση, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι συντεταγµένες του πλαισίου αγκυροβολίων πρόσδεσης της µονάδας (Πάρκο Β)
στην προτεινόµενη θέση, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Η ενιαία µονάδα που θα δηµιουργηθεί στη νέα θέση και θα αποτελείται από
δύο πάρκα, Α και Β, έκτασης 20 στρ. το καθένα και διαστάσεων 90µ. Χ 222,22µ. το
καθένα, έχει επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πάρκο Α:
- Είκοσι (20) στρογγυλοί πλαστικοί ιχθυοκλωβοί µε εσωτερική περίµετρο 60
µέτρων (φ19,11 µέτρα), εκ των οποίων τρεις (3) ιχθυοκλωβοί «διαχείρισης».
- ∆ύο εξέδρες εργασίας µε διαστάσεις 10 x10µ. έκαστη.
Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαµβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις του
Πάρκου Α της µονάδας δεν ξεπερνά τα 6.803 τ.µ. από τα οποία η συνολική
ωφέλιµη για την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν ξεπερνά τα 4.873τ.µ.
ενώ ο συνολικός ωφέλιµος όγκος δεν ξεπερνά τα 48.726 κ.µ..
Πάρκο Β:
- Είκοσι (20) στρογγυλοί πλαστικοί ιχθυοκλωβοί µε εσωτερική περίµετρο 60
µέτρων (φ19,11 µέτρα), εκ των οποίων τρεις (3) ιχθυοκλωβοί «διαχείρισης».
- ∆ύο εξέδρες εργασίας µε διαστάσεις 10 x10µ. έκαστη.
Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαµβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις του
Πάρκου Β µονάδας δεν ξεπερνά τα 6.803 τ.µ. από τα οποία η συνολική ωφέλιµη για
την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν ξεπερνά τα 4.873τ.µ. ενώ ο
συνολικός ωφέλιµος όγκος δεν ξεπερνά τα 48.726 κ.µ..

Επιπλέον, για την εύρυθµη λειτουργία της µονάδας, θα χρησιµοποιηθούν δύο
(2) αυτοκινούµενες εξέδρες 5x8 µέτρων.
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Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας οι πλωτές εγκαταστάσεις θα φωτοσηµανθούν
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπηρεσία Φάρων του
Πολεµικού Ναυτικού.
Το µέσο βάθος στη θέση εγκατάστασης είναι 55 µέτρα σύµφωνα µε τη ΜΠΕ,
δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις των (6) και (12) σχετικών και σύµφωνα µε το
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, η απόσταση των ορίων της θαλάσσιας
µισθωµένης έκτασης από την ακτή της πλωτής µονάδας πάχυνσης είναι περίπου
101 µ > 50µ. κατά δήλωση, χωρίς να συνοδεύεται, ως όφειλε, από βεβαίωση του
οικείου Λιµεναρχείου, σύµφωνα µε την (6) σχετική ΚΥΑ.
Επίσης, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, σε ακτίνα
1.000 µ από τη νέα θέση εγκατάστασης δεν υπάρχουν οι χρήσεις του άρθρου 7 της
(6) σχετικής ΚΥΑ., δηλαδή άλλες πλωτές µονάδες, τουριστικές εγκαταστάσεις,
βιοµηχανικές µονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις, λιµενικές εγκαταστάσεις
διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικών µονάδων, καταδυτικά πάρκα, παραλίες
κολύµβησης, αεροδρόµια κλπ.
Συγκεκριµένα, ο βιολογικός καθαρισµός του ∆ήµου Πόρου απέχει πάνω από
2.135m σε ευθεία απόσταση, ενώ ο πλησιέστερος οικισµός είναι ο οικισµός του
Αγίου Νεκτάριου, ο οποίος απέχει πάνω από 1,32Km σε ευθεία γραµµή. Στην
ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές µονάδες,
εξορυκτικές
εγκαταστάσεις
κ.λπ.,
λιµενικές
εγκαταστάσεις
διακίνησης
πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικών αποβλήτων και αεροδρόµιο. ∆εν έχουν
χωροθετηθεί καταδυτικά πάρκα. Στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν χωροθετηθεί
θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Στην ίδια περιοχή είναι εγκατεστηµένη άλλη µία µονάδα υδατοκαλλιέργειας
στη θέση «Καλάµι», της εταιρείας ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., όπως
φαίνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. Η µονάδα απέχει από την
προτεινόµενη θέση εγκατάστασης 520 µ. > 500 µ.
Τέλος, η µονάδα δεν βρίσκεται πάνω από λιβάδια Posidonia oceanica και
άλλα παρεµφερή είδη (Cymodocea nodosa, Zostera marina και Zostera moltii) ούτε
σε περιοχή που περιλαµβάνεται σε Εθνικούς ∆ρυµούς ή εµπίπτει σε άλλες
συνθήκες (Ramsar) ή Natura 2000.
Γ.2. Χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
Για την εύρυθµη λειτουργίας της µονάδας η εταιρεία διαθέτει χερσαίες
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις στη θέση όρµος Μπίστι νήσου Πόρου οι οποίες
βρίσκονται εντός της ζώνης της παραλίας και περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
 Μηχανοστάσιο εµβαδού 12 τ.µ.
 Αποθήκη εργαλείων εµβαδού 23 τ.µ.
 Αποθήκη τροφών εµβαδού 38 τ.µ.
 Αποθήκη διχτυών εµβαδού 39 τ.µ.
 Εργαστήριο εµβαδού 85,49 τ.µ.
Επιπλέον στην ζώνη του αιγιαλού βρίσκονται δύο (2) προβλήτες µε εµβαδό
76,63 τ.µ. και 15,55 τ.µ..
Η συσκευασία των παραγόµενων προϊόντων πραγµατοποιείται στο συσκευαστήριο
που διαθέτει η εταιρεία στα Καµίνια Τροιζηνίας το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης
εγκατάστασης 39.S.97 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις παρακάτω άδειες:
 Την υπ’ αριθµό ΠΕ.2871/Α.1666/09/10-12-2009 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε
από την ΠΕ.3276/Α.1830/10/9-12-2010 ως προς την επωνυµία του φορέα.
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 Την υπ’ αριθµό Β8226/Φ14 ΤΡΟΙΖ 42/28-12-2009 Άδεια Λειτουργίας από τη
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Πειραιά όπως τροποποιήθηκε από την
Β53/Φ14 ΤΡΟΙΖ 42/13-4-2011 ως προς την επωνυµία του φορέα.
 Την υπ’ αριθµό Κ7064/22-2-2010 Άδεια Λειτουργίας από τη ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας Πειραιά όπως τροποποιήθηκε από την Κ5913/2511-2011 ως προς την επωνυµία του φορέα.
Γ.3. Παραγόµενα απόβλητα
Υγρά απόβλητα: Αφορούν στα προϊόντα µεταβολισµού των ιχθύων και τις απώλειες
των ιχθυοτρόφων.
Στερεά απόβλητα: Αφορούν σε στερεά απόβλητα οικιακού τύπου και υλικά
συσκευασιών καθώς και τυχόν νεκρά ψάρια.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(1) Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, µε το αρ. πρωτ.
130838/12 έγγραφό της και στο πλαίσιο της ΠΠΕ (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίµηση) της µετεγκατάστασης των δυο (2) πλωτών µονάδων, της αύξησης της
δυναµικότητας, του εκσυγχρονισµού τους, της αλλαγής των εκτρεφοµένων ειδών
και της αλλαγής επωνυµίας του φορέα από Ματθαίου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε ∆ΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., όπως περιγράφονται ανωτέρω, εξέφρασε την
άποψη ότι κατ’ αρχήν δεν έχει αντίρρηση, καθώς:
- Οι υφιστάµενες µονάδες στις θέσεις «Λάκκα» και «Καµάρα» νήσου Πόρου
διαθέτουν τις µε αριθ. ΓΕΑΝ 841/03-07-2006 και ΓΕΑΝ 842/03-07-2006 άδειες
λειτουργίας και τις µε αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1394/φπεριβαλ-8/06 και ΠΕΧΩ
1393/φπεριβαλ-8/06 ΑΕΠΟ αντίστοιχα, καθώς και τις αρ. πρωτ.
Φ6097/5083/περ8/12/14-1-2013
και
Φ6097/5084/περ8/12/14-1-2013
τροποποιήσεις των ανωτέρω ΑΕΠΟ ως προς την επωνυµία του φορέα.
- Η µονάδα βιολογικού καθαρισµού Πόρου βρίσκεται σε εγγύτητα µικρότερη των
1.000 µέτρων σε σχέση µε την υφιστάµενη θέση των µονάδων.
- Η αύξηση δυναµικότητας των δύο πάρκων δεν θα υπερβαίνει το 25% κατά τα
οριζόµενα στη (6) σχετική.
- Η προτεινόµενη νέα θέση, βόρεια του όρµου Βαριαρνιά της νήσου Πόρου, των
δύο πάρκων, βρίσκεται εντός της ίδιας ΠΟΑΥ και σύµφωνα µε την ΠΠΠΑ
πληροί τις προϋποθέσεις της (6) σχετικής ΚΥΑ.
Επίσης, µε το ίδιο έγγραφο, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής,
εξέφραζε την άποψη ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να
περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία:
Α. Αντίγραφο πρόσφατων (πριν την εγκατάσταση των δύο πάρκων)
αποτελεσµάτων παρακολούθησης (µικροβιολογική και χηµική ανάλυση), κατά
την περίοδο στρωµατοποίησης και µίξης των υδάτων, των χαρακτηριστικών
παραµέτρων της ποιότητας του θαλασσινού νερού – ιζήµατος στη νέα θέση
εγκατάστασης των πάρκων και της άµεσης περιοχής τους καθώς και του
ελέγχου της βενθικής πανίδας του πυθµένα σε αυτήν.
Β. Οι παραπάνω αναφερθείσες µετρήσεις θα συνοδεύονται από σκαρίφηµα µε
τα σηµεία (και τις συντεταγµένες αυτών) και τα βάθη δειγµατοληψίας σε σχέση
µε την εγκατάσταση. Στους σταθµούς δειγµατοληψίας θα πρέπει να
περιλαµβάνονται τουλάχιστον από ένα σηµείο στο κέντρο του κάθε πάρκου και
τουλάχιστον άλλα δύο σηµεία, ανάντη και κατάντη των εγκαταστάσεων σε σχέση
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µε τη φορά των ρευµάτων, εκτός της προς µίσθωση θαλάσσιας έκτασης.
Επιπλέον, θα περιλαµβάνεται καταγραφή των ρευµάτων κατά τις ηµεροµηνίες
διενέργειας των δειγµατοληψιών.
(2) Εν συνεχεία, εισήλθαν στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
τα (1) και (3) σχετικά µε θέµα την ΜΠΕ που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο
πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20
στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου προς δηµιουργία
ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα του όρµου
Βαριαρνιά νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό και αύξηση δυναµικότητας
µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας «∆ΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»
(3) Σε συνέχεια του ανωτέρω και βάσει της τότε κείµενης νοµοθεσίας, έγινε η (4)
σχετική θετική εισήγηση της υπηρεσίας µας, µε περιβαλλοντικούς όρους και
προϋποθέσεις.
(4) Με το (5) σχετικό, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας, από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής, νέα Αναδιαµορφωµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας,
θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και
Λάκκα νήσου Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση
Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του
είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Β.Ε.Ε.». Ουσιαστικά, επανήλθε η ΜΠΕ µε την αφαίρεση της αύξησης
δυναµικότητας, σε συνέχεια της (7) σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(ΦΕΚ 184/τ.Α΄/30-12-2015) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρο 15 αυτού µε το
οποίο τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτού, όπου ορίζεται ειδικότερα ότι: «Για τις µονάδες που ανήκουν σε
ΠΑΥ κατηγορίας Α, δεν επιτρέπεται η αύξηση δυναµικότητάς τους από την ισχύ του
παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ».
(5) Σε συνέχεια της ανωτέρω νέας αναδιαµορφωµένης ΜΠΕ, απεστάλη νέα θετική
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής,
µε περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις, που αντικαθιστούσε την αρχική
θετική εισήγηση, µε το (8) σχετικό.
(6) Στις 22/6/2016 και µε αρ. πρωτ. 4233, απέστειλε ο ∆ήµος Πόρου αναφορά
σχετική µε τη ΜΠΕ του έργου του θέµατος (αρ. πρωτ. της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος: 120623/24-6-2016) µε θέµα: “Αναφορά λόγων απόρριψης ΜΠΕ για
µετεγκατάσταση ιχθυοτροφείων της εταιρείας ∆ΙΑΣ από τις θέσεις Λάκκα και
Καµάρα στη θέση Παπανικόλα στο ∆ήµο Πόρου”, µε συνηµµένα:
Α) Την αρ. πρωτ. 942/2016 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ, που συνεδρίασε
στις 7/10/2015
Β) Το από Ιουνίου 2016 Υπόµνηµα, που υπογράφεται από το ∆ήµαρχο Πόρου
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 942/2016 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ,
ακυρώνονται:
α) Η ΓΕΑΝ 938/26-6-2007 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής (νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής) µε την οποία εκµισθώθηκε στην
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εταιρεία νέα θαλάσσια έκταση 40 στρ σε θέση βόρεια του όρµου «Βαριαρνιά» της
νήσου Πόρου, για τη µετεγκατάσταση των υφιστάµενων 2 µονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας από τις θέσεις «Καµάρα» και «Λάκκα», µε την προθεσµία της
µετεγκατάστασης των µονάδων να ορίζεται ότι πρέπει να συντελεστεί εντός
προθεσµίας 2 ετών από την έναρξη της µίσθωσης.
β) Η ΓΕΑΝ 1172/16-7-2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής (νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής), µε την οποία τροποποιήθηκε ως
προς την προθεσµία ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης των µονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας, ήτοι πρέπει να συντελεστεί εντός τριών ετών από την έναρξη της
µίσθωσης.
γ) Η ΑΓΡΥΠ 213/19-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία: αα) ανακλήθηκαν οι ΓΕΑΝ 938/26-6-2007 και
ΓΕΑΝ 1172/16-7-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής, ββ)
καταγγέλθηκε η 13150/7-9-2007 σύµβαση µίσθωσης, µε την οποία είχε εκµισθωθεί
στην εταιρεία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο έκταση 40 στρ. σε θέση βόρεια του όρµου
«Βαριαρνιά» για τη µετεγκατάσταση των δύο (2) µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας από
τις αρχικές θέσεις «Καµάρα» και «Λάκκα», όπως τροποποιήθηκε µε την 4816/2-102009 σύµβαση µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων ως προς την προθεσµία
ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης των εν λόγω µονάδων, γγ) τροποποιήθηκαν,
ως προς την προθεσµία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, οι ΓΕΑΝ 610/9-8-2005
και ΓΕΑΝ 680/16-9-2005 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής, µε την οποία είχαν εκµισθωθεί στην εταιρεία αυτή δύο (2) θαλάσσιες
εκτάσεις, είκοσι (20) στρεµµάτων έκαστη, στις θέσεις «Καµάρα» και «Λάκκα»,
αντιστοίχως, για τη δηµιουργία µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ορίσθηκε δε ότι η
εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της εν λόγω ΑΓΡΥΠ 213/19-5-2011 Απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
(7) Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω στοιχείο (απόφαση ΣτΕ), η υπηρεσία µας
ζητά από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε το (10) σχετικό την απόσυρση της
µε αρ. πρωτ. 82678/16-6-16 εισήγησης που αφορά σε: “Αναδιαµορφωµένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών
µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20
στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου προς δηµιουργία
ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε.
Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της
εταιρίας “∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, λόγω της υπ’ αρ. 942/2016
απόφασης του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ».
Έχοντας υπόψη ότι:
(1)
Η εταιρεία αιτείται µετεγκατάσταση σε νέα θέση όπου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ,
δεν θα υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας.
(2)
To Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε την (13) σχετική απόφασή του ζητά
την αναστολή εφαρµογής της (6) σχετικής ΚΥΑ (Έγκριση Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες) για τη περιοχή της Αττικής.
(3)
Το σύντοµο ιστορικό του έργου που αναπτύσσεται συνοπτικά ανωτέρω και
ειδικότερα την υπ’ αρ. 942/2016 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ.
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η ∆/νση Περιβάλλοντος εισηγείται αρνητικά για την ΜΠΕ του έργου του
θέµατος.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
και λαµβάνοντας υπόψη
(1) Το γεγονός ότι η εταιρεία αιτείται µετεγκατάσταση σε νέα θέση όπου,
σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, δεν θα υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας.
(2) Την µε αριθµ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
µε την οποία ζητά την αναστολή εφαρµογής της (6) σχετικής ΚΥΑ (Έγκριση Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες) για τη περιοχή της
Αττικής.
(3) Το σύντοµο ιστορικό του έργου που αναπτύσσεται συνοπτικά στην
ανωτέρω εισήγηση και ειδικότερα στην υπ’ αρ. 942/2016 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος
του ΣτΕ

αποφασίζει οµόφωνα
Την απόρριψη και την επιστροφή της αναδιαµορφωµένης Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου
που
αφορά στη
µετεγκατάσταση
δύο
πλωτών
µονάδων
υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από
τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου, προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40
στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων,
εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας
“∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, προκειµένου να ληφθούν υπόψη στη
σύνταξή της τα νέα δεδοµένα (απόφαση Συµβουλίου της Επικρατείας, απόψεις
Υπουργείου).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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