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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 220/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 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. οικ.65158/20-07-
2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα 
την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  9ο 
Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υπό Έγκριση 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου 
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός 
Αθανάσιος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος 
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος 
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Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου 
Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης,  
Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης 
Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, 
Μπενέτος Ιωάννης,  Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γούδης Χρήστος, Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καψής 
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα 
Ασπασία, Μεθυµάκη Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Σκληβανίτη 
Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος 
ενηµερώνει τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 

Στόχος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αποτελεί η 
αξιολόγηση και εκτίµηση των επιπτώσεων, από την εφαρµογή του «Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.). Αναλύει και αποτυπώνει τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις της χωρικής 
οργάνωσης των Υδατοκαλλιεργειών, σε επίπεδο χωροθετικού προτύπου ανάπτυξης και 
λειτουργίας, και καθορίζει δράσεις και ενέργειες για τον περιορισµό και την άµβλυνση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Η Σ.Μ.Π.Ε. ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Κοιν. Οδηγίας 2001/42/ΕΕ, σχετικά µε την 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων και της 
Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/2006). 
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ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Ο χωροταξικός σχεδιασµός ασκείται στα πλαίσια του Ν. 2742/99 περί «Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και εξειδικεύεται από το «Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης», στο οποίο περιλαµβάνονται οι 
βασικές προτεραιότητες, οι στρατηγικές κατευθύνσεις και τα ειδικά και περιφερειακά πλαίσια 
χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης (τουρισµού, βιοµηχανίας, ΑΠΕ, κ.α.). 

Έως πρόσφατα, ο χωροταξικός σχεδιασµός εξαντλείτο ως διαδικασία και κανονιστικές 
πράξεις στο χερσαίο χώρο. Ωστόσο, η δυναµική ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών -
ιδιαιτέρως στο θαλάσσιο χώρο- ανέδειξε και επέτεινε τις συγκρούσεις χρήσεων και 
συµφερόντων, θέτοντας ως ζητούµενο την αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
χώρο και ιδιαιτέρως των Υδατοκαλλιεργειών. 

Αν και η Ελλάδα εµφανίζει υστέρηση στη χωροταξική διάρθρωση και οργάνωση των 

Υδατοκαλλιεργειών – σε σχέση µε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε χωροταξική 

οργάνωση του Τοµέα, σε επίπεδο διοικητικών µονάδων -  η επιλογή θέσπισης 

Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. σε επίπεδο επικράτειας, της παρέχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα, αφενός 

να αντιµετωπίσει την οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Τοµέα, σε σχέση µε 

το περιβάλλον και αφετέρου να πρωτοστατήσει (σε επίπεδο ΕΕ) στο χωροταξικό σχεδιασµό 

των Υδατοκαλλιεργειών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. αφορά στην κατηγοριοποίηση τεσσάρων επιµέρους κλάδων της 
Υδατοκαλλιέργειας: 

- την Υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών (πλην της Οστρακοκαλλιέργειας), µε τους 
υποκλάδους της: 

o θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία αποτελεί το δυναµικότερο κλάδο, της 
Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, 

o της καλλιέργειας άλλων υδρόβιων θαλάσσιων οργανισµών (µαλάκια, φύκη, 
εχινόδερµα, κ.α.). 

- Την Οστρακοκαλλιέργεια, εντατικής και εκτατικής µορφής. 
- Την Υδατοκαλλιέργεια ειδών γλυκέων υδάτων, κυρίως εντατικής µορφής και 

αναφέρεται στην εκτροφή ιχθύων, καραβίδων, βατράχων, υδρόβιων φυτών, κ.λ.π. 
- Την Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα 

(λιµνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηµατισµούς). 
 
Με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας, το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 
εξετάζει το πλαίσιο χωροθέτησης σε δύο επίπεδα: 

- τη χωροθέτηση και χωροταξική οργάνωση των µονάδων στο θαλάσσιο χώρο, 
- τη χωροθέτηση και χωροταξική οργάνωση των κύριων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στον εσωτερικό 
χερσαίο χώρο.   

 
Το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και το βαθµό ανάπτυξης της 
Υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Οι συγκεκριµένες περιοχές υποδεικνύουν την 
καταλληλότητα των περιοχών για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. Από χωροταξική άποψη 
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αποτελούν ευρύτερες περιοχές αναζήτησης θέσεων για υποδοχείς (Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ.) και 
µεµονωµένες µονάδες.  
 
Οι εν λόγω περιοχές κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες:  

Α)  Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγµένες που χρήζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, 
εκσυγχρονισµού των υποδοµών, προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος. 

Β)  Περιοχές µε σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων 
Υδατοκαλλιεργειών. 

Γ)  ∆υσπρόσιτες περιοχές µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων 
Υδατοκαλλιεργειών. 

∆) Περιοχές µε ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον, στις οποίες 
απαιτείται προσαρµογή των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων 
Υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και του περιβάλλοντος. 

Ε)  Περιοχές σηµειακών χωροθετήσεων. 
 
Το πρότυπο χωροθέτησης µονάδων θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση µονάδων εντός περιοχών ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) και την 
εγκατάσταση µεµονωµένων µονάδων. 
 
Ειδικότερα, η εγκατάσταση των µονάδων θα γίνεται: 

1. εντός των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): 
I. σε Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), όπως 

προσδιορίζεται στο άρθ. 10 του Ν. 2742/1999 (όπως ισχύει), 
II. σε Περιοχές Άτυπων Συγκεντρώσεων Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.), οι οποίες 

αποτελούν µεταβατικό στάδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης Π.Ο.Α.Υ., 
III. µεµονωµένα, 

2. σε µεµονωµένες θέσεις (µεµονωµένες µονάδες), εντός ή εκτός Π.Α.Υ. για τις οποίες 
θα ισχύουν συγκεκριµένα κριτήρια. 

 
 
Παραθέτουµε γλωσσάρι για τους πιο βασικούς ορισµούς σχετικά µε τις υδατοκαλλιέργειες: 

- Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): θαλάσσιες περιοχές που πληρούν 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, εντός των 
οποίων χωροθετούνται µονάδες σε α) οργανωµένους υποδοχείς, µε τη µορφή Π.Ο.Α.Υ., 
β) Περιοχές Άτυπης  Συγκέντρωσης  Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ). και γ) µεµονωµένα.   

- Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες 
εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωµένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική µισθωµένη έκταση των 
µονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόµενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 
100 στρέµµατα. 

- Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός 
Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται µέχρι πέντε µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η  συνολική 
µισθωµένη έκταση των µονάδων για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών είναι κατ’ 
ανώτατο 100 στρέµµατα, ενώ η απόσταση µεταξύ τους είναι ένα ναυτικό µίλι κατ’ ανώτατο 
όριο, µετρούµενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν µεταβατική κατάσταση πριν τη 
θεσµοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.  

- Μεµονωµένες µονάδες: νέες µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή 
Π.Α.Σ.Μ. µε ανώτατη µισθωµένη έκταση 40 στρ. για µονάδες συµβατικής θαλάσσιας 
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ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για µονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 
στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 µίλια από όρια Π.Ο.Α.Υ. 
ή από την κοντινότερη µονάδα εντός Π.Α.Σ.Μ., µετρούµενα σε ευθεία γραµµή.  

- Συνοδές εγκαταστάσεις πλωτών µονάδων: οι απαραίτητες για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των µονάδων εγκαταστάσεις, µόνιµες ή µη, επί χερσαίων εκτάσεων, συνήθως 
εγγύς των πλωτών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα: 

Εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, φυλάκια, οδοί πρόσβασης, χώροι παραµονής προσωπικού, 
αποθήκες τροφών, αποθήκες υλικών και εφοδίων, εγκαταστάσεις ταΐσµατος (σιλό και 
σωληνώσεις όδευσης τροφών), χώροι διαχείρισης διχτυών (πλύσιµο – στέγνωµα – 
εµποτισµός), αγωγοί απορροής και άντλησης θαλασσινού νερού, κλίβανος 
αποτέφρωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (καθίζηση, µηχανικά ή / και 
βιολογικά φίλτρα) χώροι στάθµευσης οχηµάτων, αντλιοστάσιο, γεωτρήσεις, υπόστεγα, 
µηχανοστάσια, συνεργεία επισκευών κλπ. 

- Εγκαταστάσεις υποστήριξης: εγκαταστάσεις απαραίτητες για την υποστήριξη των 
µονάδων εκτροφής ειδών υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριµένα: 

Σταθµοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), ιχθυογεννητικοί σταθµοί, εγκαταστάσεις 
συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής, µη µεταποιηµένων αλιευτικών προϊόντων, 
Κέντρα Αποστολής Οστράκων, Μονάδες αποκελύφωσης κλπ. 

 
 
 
Ακολουθεί πίνακας όπου δίδονται οµαδοποιηµένα οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, το 
παραγωγικό αντικείµενο και η προοπτική των Π.Α.Υ.. 
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Πίνακας . Χαρακτηρισµός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Α. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

- καλή- άριστη κατάσταση θαλασσίου 
περιβάλλοντος 

- σύνδεση µε αστικά κέντρα & κέντρα 
κατανάλωσης προϊόντων 
ενδιαφέροντος 

- συνθήκες ανάπτυξης, συµβατότητα 
χρήσεων 

- µεγάλη συγκέντρωση αριθµού 
µονάδων 

- θαλάσσια 
ιχθυοκαλλιέργεια 

- θαλάσσια 
οστρακοκαλλιέργεια 

∆υνατότητες δηµιουργίας 
νέων µονάδων, µετά από 
αξιολόγηση της ποιότητας 
των νερών και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών  

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

µικρή συγκέντρωση µονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας & αντίστοιχη 
οστρακοκαλλιέργειας  

- θαλάσσια 
ιχθυοκαλλιέργεια 

- θαλάσσια 
οστρακοκαλλιέργεια 

 
- δυνατότητες 

µεγαλύτερου αριθµού 
ανάπτυξης µονάδων, 
µετά από αξιολόγηση της 
ποιότητας των νερών και 
των περιβαλλοντικών 
συνθηκών 

- δυνατότητες αύξησης της 
παραγωγής 

 

Γ. ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- περιοχές µε πλεονεκτήµατα για 
εγκατάσταση µονάδων 
Υδατοκαλλιέργειας, αναξιοποίητες 

- περιοχές µε περιορισµένες 
εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης 
–πέραν της Υδατοκαλλιέργειας- και 
ενδεχοµένως και παράγοντες 

Θαλάσσια 
Υδατοκαλλιέργεια 

∆υνατότητες ίδρυσης και 
λειτουργίας µονάδων 
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γεωπολιτικής σηµασίας και 
ισόρροπης ανάπτυξης σε 
αποµακρυσµένες παραµεθόριες ή 
νησιώτικες περιοχές 

∆. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

- περιοχές ενταγµένες σε ειδικά 
καθεστώτα προστασίας της φύσης 

- περιοχές µε χαµηλή συγκέντρωση ή 
απουσία µονάδων εντατικής 
εκτροφής, είτε παρουσία µονάδων 
ηµιεντατικής ή εκτατικής εκτροφής 

θαλάσσια 
Υδατοκαλλιέργεια 
υφάλµυρων 
οικοσυστηµάτων 
(ιχθυοκαλλιέργεια, 
οστρακοκαλλιέργεια) 

- δυνατότητες ίδρυσης 
νέων µονάδων 

- δυνατότητες 
διασύνδεσης µε 
συναφείς οριζόντιες 
χρήσεις (αγροτικός, 
αλιευτικός τουρισµός, 
κ.α.) 

Ε. ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

- περιοχές µε περιορισµούς στη 
συγκέντρωση µονάδων 

- περιοχές µε ικανότητα απορρόφησης 
της παραγωγής (αστικά κέντρα, 
τουριστικές περιοχές, κλπ) 

Θαλάσσια 
Υδατοκαλλιέργεια 

Λειτουργία υφιστάµενων 
µεµονωµένων µονάδων 
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Στη συνέχεια δίδονται δύο πίνακες όπου παρουσιάζονται οι υπό χωροθέτηση Π.Α.Υ. και 
Π.Ο.Α.Υ., ανάλογα µε την κατηγορία, που προβλέπονται για την Αττική.  
 

Πίνακας 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) για την Αττική 

 
ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Α.Υ 

ΚΥΡΙΑ 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α. ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ.∆ΙΑΜ 
ΠΕΙΡΑΙΑ) 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
Α.6 ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ 

Α.7 ΠΟΡΟΣ – ΜΕΘΑΝΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ.∆ΙΑΜ 

ΠΕΙΡΑΙΑ) 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Α.8 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ.∆ΙΑΜ 

ΠΕΙΡΑΙΑ) 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -

ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Β.9 ΜΕΓΑΡΑ  ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-

ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Β.10 ΤΡΙΚΕΡΙ-Υ∆ΡΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ.∆ΙΑΜ 

ΠΕΙΡΑΙΑ) 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ε. Π.Α.Υ. ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

Ε.5 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (των νησιών 
συµπεριλαµβανοµένων) 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 
 
Πίνακας 2. Προτεινόµενες Π.Ο.Α.Υ.   (µε τα βασικά χαρακτηριστικά τους  ανά µελέτη) για την 
Αττική 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ. 
ΖΩΝΗΣ* 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ τον./έτος 

Υ∆Κ2 
Νήσος 
Πάτροκλος 

Ιχθείς 1.000 

Υ∆Κ4 Κακιά Σκάλα Όστρακα 320 

Υ∆Κ5 Νέα Πέραµος Όστρακα 390 

Ιχθείς 1.370 
Υ∆Κ6 Σαλαµίνα 

Όστρακα 390 

Υ∆Κ10 Μέθανα  Ιχθείς 800 

Υ∆Κ11 
Ισθµός 
Μεθάνων 

Ιχθείς 1.310 

Υ∆Κ12 Πόρος Ιχθείς 560 

Υ∆Κ14 Τρίκερι   0 
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Ακολουθούν δύο χάρτες του Αργοσαρωνικού όπου παρουσιάζονται: στον πρώτο η 
υφιστάµενη κατάσταση και στον δεύτερο η χωρική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών 
σύµφωνα µε το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. (Ειδικό Πλαίσιο) 



Σελ. 10 από 24 

Χάρτης 1: ΑπόσΠ.Α.Σ.Μ.α χάρτη υφιστάµενης κατάστασης, περιοχή Αττική 



Σελ. 11 από 24 

Χάρτης 2: Βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των Υδατοκαλλιεργειών, περιοχή Αττικής 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της εν 
θέµατι Κ.Υ.Α.. 

1. Κριτήρια Χωροθέτησης 

Α) Πλωτών εγκαταστάσεων µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας 

Η χωροθέτηση πλωτών µονάδων γίνεται µε βάση τη φέρουσα ικανότητα της 
έκτασης εγκατάστασής τους, που προσδιορίζεται από τις παραµέτρους: της 
απόστασης από την ακτή, του βάθους της θάλασσας στην έκταση αυτή και 
της ταχύτητας των ρευµάτων. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών 
εξειδικεύονται µε βάση τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαίσιου και ορίζονται 
µε αποφάσεις των συναρµόδιων Υπουργών. 

 

i) Γενικά Κριτήρια 
- Τα όρια της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των 

µονάδων, είτε πρόκειται για τις µονάδες των Π.Ο.Α.Υ. και των άτυπων 
συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), είτε για µεµονωµένες µονάδες, απέχουν: 

• Χίλια (1.000) µέτρα τουλάχιστον από λειτουργούσα τουριστική 
µονάδα ή εγκατάσταση και από υφιστάµενες οικιστικές αναπτύξεις και 
/ ή προγραµµατιζόµενες µε βάση εγκεκριµένα ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ 
και ΣΧΟΟΑΠ και πεντακόσια (500) µέτρα, εφόσον δεν υπάρχει 
οπτική επαφή. 

Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή και επιθυµητή η συνδυασµένη 
χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας,  µε απαραίτητο όρο τη διατήρηση υψηλής 
ποιότητας περιβάλλοντος σύµφωνα και µε ανάλογη κατεύθυνση και 
του Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α. για τον Τουρισµό, κυρίως για την παροχή 
αγροτουριστικών υπηρεσιών. 

• Χίλια (1000) µέτρα τουλάχιστον από µη συµβατές χρήσεις 
(βιοµηχανικές µονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κλπ).  

• ∆ύο (2) ναυτικά µίλια από λιµενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικών µονάδων που εγκυµονούν σοβαρούς 
κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. 

• Πεντακόσια (500) µέτρα τουλάχιστον από καταδυτικά πάρκα του  
Ν. 3409/2005 (µε εξαίρεση της συνδυασµένης χωροθέτησης) και 
παραλίες κολύµβησης (οργανωµένες ή µη). 

• Χίλια (1000) µέτρα τουλάχιστον η απόσταση βιολογικής από µη 
βιολογική καλλιέργεια.  

Οι ανωτέρω περιορισµοί ισχύουν αµφίδροµα, εποµένως και κατά την 
εγκατάσταση των προαναφερόµενων δραστηριοτήτων εγγύς µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να τηρούνται οι ίδιες αποστάσεις. 

 
-  Απόσταση της υδατοκαλλιεργητικής µονάδας που εξαρτάται από τις 

ηθολογικές ανάγκες του εκτρεφόµενου είδους, από θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας. 
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• Η χωροθέτηση θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων πρέπει να αποφεύγεται 
εντός των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. 
Στις υπόλοιπες περιοχές επιτρέπεται υπό τον όρο να απέχουν από 
λειτουργούσες µονάδες υδατοκαλλιέργειας τουλάχιστον 500 µέτρα. Η 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για τις ανάγκες των Π.Ο.Α.Υ. ή 
µεµονωµένων µονάδων είναι επιθυµητή.  

- Οι όροι αλιείας περιµετρικά των Π.Ο.Α.Υ., αλλά και περιµετρικά των 
µονάδων εντός αυτών, θεσπίζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες της 
κάθε περιοχής µετά από πρόταση του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης.  

- Σε κάθε περίπτωση και µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών 
διατάξεων περί αλιείας που ισχύουν για την περιοχή, η αλιεία 
επαγγελµατική και ερασιτεχνική δεν επιτρέπεται περιµετρικά των ορίων 
της έκτασης εγκατάστασης των µονάδων σε απόσταση µικρότερη των 
εκατό (100) µέτρων. 
- Η χωροθέτηση νέων µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας πρέπει 

να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες 
τουριστικά ή παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
θαλάσσιου τουρισµού. 

Στις περιπτώσεις µονάδων και ζωνών οστρακοκαλλιέργειας οι 
ανωτέρω αποστάσεις περιορίζονται κατά 50%. 

Όλες οι ανωτέρω αποστάσεις µετρούνται σε ευθεία, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο Ειδικό Πλαίσιο. 

 

ii) Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας 

α) Μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας 

• Το βάθος της έκτασης εγκατάστασής τους είναι τουλάχιστον 
δεκαοκτώ (18) µ. και σε κάθε περίπτωση διπλάσιο του ωφέλιµου 
βάθους των µεγαλύτερων διχτυών των κλωβών εκτροφής  

• Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στις 
Π.Ο.Α.Υ. και στις άτυπες συγκεντρώσεις µονάδων είναι τουλάχιστον 
πεντακόσια (500) µέτρα.  

• Το ανώτερο ποσοστό κάλυψης της µισθωµένης έκτασης 
εγκατάστασης των µονάδων, από τους ιχθυοκλωβούς και τις λοιπές 
πλωτές εγκαταστάσεις ορίζεται στο 50%  

Τα ανωτέρω µεγέθη, ορίζονται από σχετική εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ-ΥΘΥΝΑΛ, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Επίσης: 

• Τα όρια της έκτασης εγκατάστασής τους απέχουν τουλάχιστον 
πενήντα (50) µ. από τον αιγιαλό ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί 
από το χειµέριο κύµα. 

• Η απόσταση µεταξύ Π.Ο.Α.Υ. είναι τουλάχιστον 10 ναυτικά µίλια.  
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β) Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας 

• Τα όρια της έκτασης εγκατάστασης µονάδας οστρακοκαλλιέργειας 
απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) µ. από τα αγκυροβόλια 
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.  

• Ανεξαρτήτως απόστασης από τον αιγιαλό ή στην περίπτωση που δεν 
έχει οριστεί από το χειµέριο κύµα, το βάθος της έκτασης 
εγκατάστασής τους είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο του συνολικού µήκους 
της «αρµαθιάς», ανάλογα µε το σύστηµα εκτροφής των 
οστρακοειδών (σε πασσάλους ή Long line, αντίστοιχα). 

• Η απόσταση µεταξύ των µονάδων οστρακοκαλλιέργειας 
διαφορετικών φορέων είναι τουλάχιστον 150µ, ενώ η απόσταση 
µεταξύ πάρκων εκτροφής του ίδιου φορέα είναι τουλάχιστον 100µ.  

Τα ανωτέρω µεγέθη ορίζονται από σχετική εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ-ΥΘΥΝΑΛ, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

γ) Σε ότι αφορά µονάδες καλλιέργειας ή εκτροφής λοιπών υδρόβιων 
οργανισµών ή / και άλλων µεθόδων, εφαρµόζονται κατά περίπτωση 
ειδικές ρυθµίσεις, που καθορίζονται µε βάση τις τεχνολογικές και 
επιστηµονικές εξελίξεις, µε Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α. 
και Θ.Υ.Ν.Α.Λ. 

 

Οι ανωτέρω αποστάσεις µετρώνται σε ευθεία, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο Ειδικό Πλαίσιο. 

 

Β) Χωροθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων εντός λιµνών 

Το βάθος των λιµνών κατά την χαµηλότερη στάθµη του νερού, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ύψους των διχτύων των πλωτών 
ιχθυοκλωβών. 

 

Γ) Χωροθέτηση χερσαίων υποδοµών  

i) Συνοδές εγκαταστάσεις 

1. Γενικά Κριτήρια 

- Η ένταξη των έργων στο φυσικό περιβάλλον, µε σεβασµό στα φυσικά 
χαρακτηριστικά και την πολεοδοµική και αρχιτεκτονική φυσιογνωµία 
της κάθε περιοχής, χωρίς αλλοιώσεις της γεωµορφολογίας της, 
εκχερσώσεις δασών και αποψιλώσεις. 

- Τα έργα της κατηγορίας αυτής χωροθετούνται µεµονωµένα, εγγύς κατά 
το δυνατόν των µονάδων παραγωγής σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου  (άρθρο 4). 

- Η κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή τους.  
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ii) Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις 

Οι σταθµοί παραγωγής γόνου, οι ιχθυογεννητικοί σταθµοί και οι µονάδες 
προπάχυνσης µόνο ιχθύων χωροθετούνται εκτός του αιγιαλού και σε 
µέγιστη απόσταση 1000 µέτρων από αυτόν. 

Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής µη 
µεταποιηµένων αλιευτικών προϊόντων (Συσκευαστήρια, Κέντρα 
Αποκελύφωσης, Εξυγίανσης και Αποστολής Οστράκων και τους 
Ψυκτικούς Θαλάµους) χωροθετούνται εκτός αιγιαλού, είτε µεµονωµένα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, τα Σχέδια Χρήσεων 
Γης, την ισχύουσα δασική νοµοθεσία, είτε σε οργανωµένες ζώνες (ΒΙΠΕ, 
ΒΙΟΠΑ, Εµπορευµατικά Κέντρα) και κατά το δυνατόν εγγύς των µονάδων 
εκτροφής. 

Σε περιπτώσεις χωροθέτησης µονάδων σε οργανωµένους υποδοχείς (υπό 
τη  µορφή Π.Ο.Α.Υ.), αλλά και σε περιπτώσεις χωροθέτησης µονάδων σε 
περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), ορισµένες από τις συνοδές 
και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των µονάδων, καθώς και έργα 
υποδοµής όπως λιµενικές εγκαταστάσεις,  οδοί πρόσβασης κλπ, µπορούν 
να αφορούν σε περισσότερες της µίας µονάδες ή και στο σύνολο των 
µονάδων. 

 

2. Κατευθύνσεις που συνδέονται µε ειδικά θεσµικά καθεστώτα 

- Σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι 
(Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς») είναι δυνατή η ίδρυση µονάδων θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας σύµφωνα µε τους όρους και τους περιορισµούς που 
ορίζονται από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία. 

- Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 και θαλάσσια πάρκα, η 
ίδρυση µονάδων είναι δυνατή σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους. 

 

3. Απαγόρευση εγκατάστασης µονάδων υδατοκαλλιέργειας 

α. Η χωροθέτηση µονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας 
γλυκέων υδάτων (πεστροφοκαλλιέργεια, κυπρινοκαλλιέργεια) δεν 
επιτρέπεται σε περιοχές που τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για 
καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
αριθ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438 Β). (συµπλήρωση διατάξεων για τα άλλα 
είδη) 

β. Η χωροθέτηση µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας δεν 
επιτρέπεται σε περιοχές όπου χρησιµοποιούνται ως πεδία βολής, σε 
περιοχές διαύλων ναυσιπλοΐας και εγκαταστάσεις καλωδίων ή αγωγών 
µεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.ά. 

γ. Η χωροθέτηση µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε βυθούς µε 
θαλάσσια βλάστηση (Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera 
marina και Zostera moltii) γίνεται σύµφωνα µε τους ιδιαίτερους όρους και 
περιορισµούς που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία που 
διέπει τα οικοσυστήµατα αυτά. H χωροθέτηση µονάδων θαλάσσιας 
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υδατοκαλλιέργειας δεν επιτρέπεται σε οικοτόπους Posidonia Oceanica που 
βρίσκονται εντός προστατευόµενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
∆ικτύου NATURA 2000. 

δ. Απαγορεύεται η ίδρυση µονάδων καλλιέργειας γλυκέων υδάτων σε 
πλωτές εγκαταστάσεις εντός λιµνών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για 
ύδρευση. 

ε. Απαγορεύεται η ίδρυση χερσαίων µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας. 
 
 
 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Τ Η Σ  Σ . Μ . Π . Ε .  
 
Η Υπηρεσία µας προκειµένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση της 
Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις 
Υδατοκαλλιέργειες και να παρουσιάσει τις προτάσεις της, έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις Απόψεις του ∆ήµου Πόρου 
2. Τις Απόψεις του ∆ήµου Μεγαρέων 
3. Τις απόψεις του ∆ήµου Τροιζηνίας 
4. Τις απόψεις του ∆ήµου Σαλαµίνας 
5. Το εισηγητικό υπόµνηµα του κου Κ. Μέρµυγκα, Προισταµένου του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων 

6. Το εισηγητικό υπόµνηµα των κκ Σ. ∆αβάκη, Προισταµένου του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. ∆υτικής 
Αττικής, και ∆. Ποδιώτη υπαλλήλου του Τµήµατος 

7. ∆ιαθέσιµη βιβλιογραφία 
 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρατηρήσεις  σχετ ικά  µε  τ ις  Π .Ο .Α .Υ .  

1. Το Ειδικό Πλαίσιο στηρίζει τη προτεινόµενη χωροθέτηση στις ήδη 
υφισταµενες υδατοκαλλιέργειες επικαλούµενο υπάρχουσες µελέτες 
χωροθέτησης Π.Ο.Α.Υ.. και αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΟΡΣΑ µε τις οποίες προβλέπεται ο χαρακτηρισµός επίµαχων περιοχών ως 
Ζώνη Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών. Ωστόσο έχει κριθεί µε αποφάσεις του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ότι τα ανωτέρω δεν συνιστούν κατά νόµο 
καθορισµό Π.Ο.Α.Υ. και έχουν ακυρωθεί σχετικές πράξεις της ∆ιοίκησης. 
Στην ουσία η προτεινόµενη χωροθέτηση αποτελεί νοµιµοποίηση των 
υφιστάµενων υδατοκαλλιεργειών στο Σαρωνικό. 

2. Οι προτεινόµενες περιοχές Π.Α.Υ. για την Αττική δεν συνάδουν µε 
κριτήρια του άρθρου 7 του Ειδικού Πλαισίου, καθώς αρκετές από αυτές 
έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές Natura, λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia 
Oceanica), περιοχές ενάλιων αρχαιοτήτων, περιοχές χαρακτηρισµένες ως 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή πολύ κοντά σε τουριστικές και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις (Νήσος Πάτροκλος, Πόρος, Μέθανα, Ύδρα, Κακιά Σκάλα και 
Νέα Πέραµος ).  
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3. Στο Σχέδιο του Ειδικού Πλαισίου προτείνονται Π.Ο.Α.Υ. κατηγορίας 
Α και συγκεκριµένα Α7:Πόρος & Α7:Μέθανα και Α8:Σαλαµίνα, δηλαδή 
περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγµένες ως προς τις υδατοκαλλιέργειες, 
όπου παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση. Ουσιαστικά πρόκειται για την 
εξέλιξη των υφιστάµενων µεµονωµένων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, οι 
οποίες απέχοντας αποστάσεις µικρότερες των απαιτούµενων 6 ναυτ. µιλίων  
αντιµετωπίζονται πλέον ως Π.Ο.Α.Υ.. 

4. Η πρόταση των παραπάνω Π.Ο.Α.Υ. δεν έχει προκύψει µετά από 
ανάλυση φυσικοχηµικών και βιολογικών παραµέτρων από την επίδραση 
των επί σειρά ετών υφιστάµενων µονάδων µε αντίστοιχη αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συσσωρευτική δράστη κατά την 
λειτουργία τους. 

5. Λαµβάνοντας υπόψη την περιορισµένη έκταση των νησιών οι 
αµφίδροµοι περιορισµοί µεταξύ τουριστικών – οικιστικών µονάδων και 
Π.Ο.Α.Υ. (άρθρο 7 §ι, σελ. 39 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) δηµιουργούν σηµαντικό 
περιορισµό στην ανάπτυξη κυρίως τουριστικών δράσεων, καταδυτικά 
πάρκα, θαλάσσια σπορ κλπ µετά από την υλοποίηση των Π.Ο.Α.Υ., µε 
χαρακτηριστικά (ελάχιστες αποστάσεις, ποσοστό κάλυψης µισθωµένης 
έκτασης κλπ) που καθορίζονται στο άρθρο 7 §ii α, σελ. 40 του 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ., µε αποτέλεσµα την µονόπλευρη ανάπτυξη των περιοχών 
εις βάρος κυρίως της τουριστικής – οικιστικής ανάπτυξης. 

6. ∆εν προβλέπονται στα νησιά του Αργοσαρωνικού οργανωµένες 
ζώνες ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, εµπορευµατικά κέντρα κλπ, εγγύς των ακτών για την 
χωροθέτηση των αναγκαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 
των µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 
[εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, φυλάκια, οδοί πρόσβασης, χώροι παραµονής 
προσωπικού, αποθήκες τροφών, αποθήκες υλικών και εφοδίων, 
εγκαταστάσεις ταΐσµατος (σιλό και σωληνώσεις όδευσης τροφών), χώροι 
διαχείρισης διχτυών (πλύσιµο – στέγνωµα – εµποτισµός), αγωγοί απορροής 
και άντλησης θαλασσινού νερού, κλίβανος αποτέφρωσης, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων (καθίζηση, µηχανικά ή / και βιολογικά φίλτρα) 
χώροι στάθµευσης οχηµάτων, αντλιοστάσιο, γεωτρήσεις, υπόστεγα, 
µηχανοστάσια, συνεργεία επισκευών κλπ.] και συνοδές εγκαταστάσεις 
[σταθµοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), ιχθυογεννητικοί σταθµοί, 
εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής, µη µεταποιηµένων 
αλιευτικών προϊόντων, Κέντρα Αποστολής Οστράκων, Μονάδες 
αποκελύφωσης κλπ] είναι δραστηριότητες µε βαριά επιβάρυνση στο 
περιβάλλον της περιοχής και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
προβλέπονται ή αποκλείονται από τα ΓΣΠ και λοιπά χωροταξικά 
σχέδια των εµπλεκόµενων ∆ήµων.  

7. ∆εν έχουν γνωµοδοτήσει επί της ΣΜΠΕ αρµόδιες Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες, όπως η ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
(έγγραφό της µε αρ. πρωτ.3746/27-05-2011).   

8. Κατά την διαδικασία αποκατάστασης θαλάσσιου χώρου µετά την 
παύση λειτουργίας (άρθρο 6, §ε2, σελ.36 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) υπάρχει 
αδυναµία ανέλκυσης – αποµάκρυνσης µε ήπια µέσα δοµηµένων στοιχείων 
στον πυθµένα. Η αδυναµία αυτή σε συνδυασµό µε το µαλακό θαλάσσιο 
υπόστρωµα και τα δηµιουργηµένα ιζήµατα από την καθίζηση σωµατιδιακού 
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υλικού και την απέκκριση των ιχθύων αποτελεί σοβαρό πρόβληµα διότι 
διαταράσσεται το θαλάσσιο οικοσύστηµα.  

 Άλλωστε σηµαντικό στοιχείο σε σχέση µε την αρνητική επίδραση 
των υδατοκαλλιεργειών ως προς τον τουρισµό (ακτές κολύµβησης), 
αποτελεί η θολερότητα του θαλάσσιου ύδατος η οποία προέρχεται και από 
την διάσπαση (αποσύνθεση) των παραπάνω χαλαρών ιζηµάτων. 

9. Η συσσωρευτική επίδραση από την λειτουργία των υφιστάµενων 
βιοµηχανικών µονάδων απαιτεί συγκεκριµένη τεκµηριωµένη διαδικασία 
λαµβάνοντας υπόψη την συνολικά ήδη διαπιστωµένη επιβάρυνση λοιπών 
δραστηριοτήτων (Ψυτάλλεια, εκβολές Κηφισού, Θριάσιο πεδίο κλπ) για 
πολλά χρόνια στο θαλάσσιο περιβάλλον του Σαρωνικού Κόλπου. 

 
 
Παρατηρήσεις  σχετ ικά  µε  τ ις  περιοχές  Π .Α .Υ .  σηµειακών  
µεµονωµένων  χωροθετήσεων  (κατηγορία  Ε5)  

Αφορά την κατηγορία Ε5 ακτές Νοµού Αττικής στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των νησιών του Αργοσαρωνικού. 

1. Τα κριτήρια που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (π.χ. αποστάσεις από τις ακτές και τις τουριστικές 
µονάδες, η χωροθέτηση των χερσαίων εγκαταστάσεων, κλπ) δεν 
ανταποκρίνονται στα νησιά του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, Πόρος, Ύδρα, 
Σπέτσες κλπ), γιατί πρόκειται για µικρά νησιά µε έντονο προσανατολισµό 
στην τουριστική ανάπτυξη (κατηγορία Β2 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τον Τουρισµό), όπου προβλέπεται η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

2. Σηµαντικά τµήµατα των νησιών του Αργοσαρωνικού έχουν ήδη 
χαρακτηριστεί ως περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, παραδοσιακοί 
οικισµοί, η µορφολογία και λειτουργία των οποίων δεν συνάδει µε τη 
δραστηριότητα των υδατοκαλλιεργειών στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. 

3. Λόγω της έκτασης της µορφολογίας του εδάφους, της 
συσσωρευµένης επιβάρυνσης του Σαρωνικού Κόλπου είναι σηµαντικά 
περιορισµένες οι ακτές κολύµβησης στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Είναι 
λοιπόν απολύτως αναγκαία η καταγραφή και προστασία τους από επιπλέον 
επιβάρυνση χωροθέτησης των µεµονωµένων µονάδων υδατοκαλλιέργειας 
λαµβάνοντας υπόψη την µεταξύ τους απόσταση καθώς και την µικρή 
απόσταση της εγκατάστασης από τον αιγιαλό. 

4. Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη αποφάσεις του ΣτΕ σε 
εφαρµογή του άρθρου 24 του Συντάγµατος κατά τις οποίες η διαχείριση των 
παράκτιων οικοσυστηµάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται «….. 
η διατήρηση της µορφολογίας των ακτών, η ακεραιότητα της ακτογραµµής, 
η ανάδειξη της αισθητικής του τοπίου, η διατήρηση του φυσικού προορισµού 
καθώς και η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές», 
πόσο µάλλον όταν είναι και σηµαντικά περιορισµένες σε έκταση. 

5. Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις η δυνατότητα 
χωροθέτησης µεµονωµένων – σηµειακών µονάδων στα νησιά του 
Αργοσαρωνικού δεν συνάδει µε τα προβλεπόµενα στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό όσον 
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αφορά στη σχέση τουρισµού – υδατοκαλλιέργειας όπως εκτιµάται στην §24 
σελ/ 9-10 του σχεδίου. 
 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν τις προτεινόµενες Π.Ο.Α.Υ. για την 
περιοχή της Αττικής όπως αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2.   

 

1. ΠΟΡΟΣ (προτεινόµενη Π.Ο.Α.Υ. Α.7) 

- Ο Πόρος αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
(ΑΙ/ΦΟ2/20372/867/6.6.1980) µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ο 
οικισµός του οποίου έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός (Π.∆. της 
3.9.1993/ΦΕΚ ∆΄ 1200/28.9.1993)  και πρέπει να προστατευτεί.  

- Πρόκειται για ένα τόπο ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
που εκτείνεται χρονικά από τους προϊστορικούς µέχρι τους νεότερους 
ιστορικούς χρόνους µε σηµαντικά κατάλοιπα από το παρελθόν τόσο στον 
χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο ζωτικό του χώρο, τα οποία τεκµηριωµένα 
αποτελούν αντικείµενο έρευνας και µελέτης από την εγχώρια και διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα και χρήζουν προστασίας (ΚΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών & Kλασικών Αρχαιοτήτων, Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και Ερευνητικό Πρόγραµµα 
«Καλαυρεία» κ.ά. φορέων και επιφανών πνευµατικών ατόµων της χώρας 
µας).  

- Ο Πόρος αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής της Ελληνικής Έκθεσης για 
τον Θαλάσσιο Τουρισµό «Charter Poros Yacht Show» που έχει διεθνή 
απήχηση και σηµειώνει µεγάλη κινητικότητα στον τοµέα αυτό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, στοιχεία που 
βεβαιώνονται από τους διοργανωτές της έκθεσης: Την Ένωση Πλοιοκτητών 
Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού και τον Ελληνικό Σύνδεσµο Μεσιτών και 
Εµπειρογνωµόνων Θαλαµηγών. 

- Στην θαλάσσια περιοχή του Πόρου, σύµφωνα µε µελέτη που 
συνέταξε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών κατά το παρελθόν, 
υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica), τα οποία 
προστατεύονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  

- Η τοπική οικονοµία, βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισµό, 
τοµέας ιδιαίτερα ευαίσθητος, ο οποίος βρίσκεται σε οριακό σηµείο λόγω της 
ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στο νησί, που λόγω της µικρής έκτασής 
του παρουσιάζει ολόκληρο τουριστικό ενδιαφέρον και όχι σε ένα τµήµα του.   

- Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πόρου,  προβλέπεται η 
µη εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας κάθε µορφής, καθώς και ο 
προγραµµατισµός αποµάκρυνσης των υφιστάµενων µονάδων, διότι η 
ύπαρξή τους έρχεται σε αντίθεση µε τον τουριστικό χαρακτήρα του νησιού 
και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του.  

- Παρότι στις επιδιώξεις των συντακτών της Σ.Μ.Π.Ε. ήταν και η 
διασύνδεση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού Αειφόρας 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών µε το ψηφισθέν Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον 
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Τουρισµό, αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωσή δεν έγινε, διότι δεν ελήφθη 
υπόψη η υπαγωγή του Πόρου στην κατηγορία Β2. 
 

Η υπαγωγή λοιπόν του Πόρου στις Π.Ο.Α.Υ. δεν δικαιολογείται από το 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Υδατοκαλλιεργειών ούτε από τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Αντιθέτως, στην περιοχή του Πόρου 
το πολιτισµικό τοπίο αλλοιώνεται και δηµιουργείται πρόβληµα στην 
κοινωνική συνοχή και οικονοµική ευηµερία η οποία στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στον τουρισµό.  

 

2. ΜΕΘΑΝΑ – ΙΣΘΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ (προτεινόµενη Π.Ο.Α.Υ. Α.7) 

- Είναι περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους µε απόφαση του ΥΠΠΟ 
ΑΙ/ΦΩ2/37719/960/14-06-1979 (ΦΕΚ Β΄849/25-09-1979). 

- Η Χερσόνησος των Μεθάνων συµπεριλαµβανοµένου και του 
Ισθµού «ΣΤΕΝΟ» είναι κηρυγµένος ως Αρχαιολογικός Χώρος, µε την 
απόφαση του υπ. αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5448/3272/Π.Ε./10-04-1998 
(ΦΕΚ Β΄425/06-05-1998). 

- Στηρίζει την οικονοµική του δραστηριότητα κατά µεγάλο µέρος  
(∆ηµοτική Ενότητα Μεθάνων) στον τουρισµό και ιδιαίτερα στον Ιαµατικό, 
Θαλάσσιο, Γεωλογικό και Αρχαιολογικό Τουρισµό. 

- Όλες οι µεγάλες  υποδοµές  του ∆ήµου οι οποίες 
χρηµατοδοτήθηκαν  µε πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν για να ενισχυθεί  και αναπτυχθεί το τουριστικό 
προϊόν . 

 

3. ΣΑΛΑΜΙΝΑ (προτεινόµενη Π.Ο.Α.Υ. Α.8) 

- Το νησί της Σαλαµίνας είναι υπερκορεσµένο από πλευράς 
ιχθυοκαλλιεργειών, και ο ∆ήµος µε µεγάλο αριθµό ∆ηµοτικών Αποφάσεων 
κατά καιρούς έχει ζητήσει από τους αρµόδιους φορείς να µην εγκριθούν 
άλλες άδειες ίδρυσης, ανανέωσης ή επέκτασης των υφιστάµενων µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας. 

- Επίσης, επιθυµεί τη θεσµική συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στον επαναπροσδιορισµό των χωροθετήσεων των περιοχών λειτουργίας 
κάθε κατηγορίας υδατοκαλλιέργειας. 

- Επιπλέον, περιοχές της Σαλαµίνας θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως περιοχές ιδιαιτέρους κάλλους και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος.  

 

4. ΤΡΙΚΕΡΙ Υ∆ΡΑΣ (προτεινόµενη Π.Ο.Α.Υ. Β.10) 

- Θα πρέπει να επισηµανθεί η αναντιστοιχία µεταξύ τον πίνακα 2 και 
του χάρτη βασικών κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου, όπου στον µεν 
πίνακα εµφανίζεται ως προτεινόµενη δυναµικότητα 0 τόνοι/έτος και στο 
χάρτη αποτυπώνεται ως περιοχή µε περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. 
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- Καθώς η Ύδρα είναι ένα νησί αµιγώς τουριστικό και χωρίς 
υποδοµές (οδικές, βιοµηχανικές, κλπ)  δεν µπορεί να υποστηρίξει χερσαίες 
εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία µονάδων 
υδατοκαλλιεργειών. 

- Επίσης, οι µονάδες αυτές αλλοιώνουν τον καθαρό τουριστικό 
χαρακτήρα του νησιού. 

 

5. ΜΕΓΑΡΑ (ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ & ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: προτεινόµενη Π.Ο.Α.Υ. Β.9) 

- Η χωροθέτηση, της υπ’ αρ. Β.9. ως Π.Α.Υ. και ειδικότερα ως 
«Περιοχή µε Περιθώριο Περαιτέρω Ανάπτυξης» στο ∆ήµο Μεγάρων, δε 
λαµβάνει υπόψη της τους όρους που τίθενται από την υπό διαβούλευση 
Κ.Υ.Α. ως προϋπόθεση για τη χωροθέτηση Π.Α.Υ..  

- ∆εν λαµβάνεται υπόψη ότι στο συγκεκριµένο χωρικό πλαίσιο 
πραγµατοποιούνται βιοµηχανικές και αλιευτικές δραστηριότητες, ότι άπτεται 
το πλαίσιο αυτό οικισµών, καθώς και ότι υφίσταται έντονη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή, καθότι αποτελεί δίαυλο για τη 
διακίνηση πλοίων µεταξύ του Ισθµού της Κορίνθου, της Νήσου Σαλαµίνας, 
του Λιµένα Ελευσίνας, του Λιµένα Πειραιά καθώς και των πλοίων, που 
εξυπηρετούν τις ποικίλες βιοµηχανικές δραστηριότητες της ευρύτερης 
περιοχής.  

- ∆εν τηρούνται οι προβλεπόµενες από το Ειδικό Πλαίσιο αποστάσεις 
όσον αφορά οικισµούς, ξενοδοχειακές µονάδες, βιοµηχανικές και λιµενικές 
εγκαταστάσεις. Ακόµη δε λαµβάνεται υπόψη ότι στη συγκεκριµένη περιοχή 
και σε µικρή απόσταση από αυτή υφίστανται σηµεία Αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, ήτοι της Κακιάς Σκάλας, των Μεγάρων (τάφοι και 
παρατηρητήριο πλοίων) και του Λόφου «Νίσαια» στα Βαρέα Μεγάρων.  

- Οι υφιστάµενες δε στη συγκεκριµένη περιοχή δραστηριότητες δεν 
είναι συµβατές µε την έναρξη δραστηριότητας ιχθυοκαλλιέργειας ούτε µε το 
νέο Γ.Π.Σ για την αλλαγή χρήσεων γης και την ανάπτυξη της παραλίας 
Μεγάρων και της ευρύτερης περιοχής,  που βρίσκεται σε εξέλιξη, µε την 
υφιστάµενη χωροθέτηση προσωρινού καταφυγίου τουριστικών σκαφών 
(µαρίνας) στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και µε διαδικασία χωροθέτησης 
µαρίνας τουριστικών σκαφών στη Ν. Πέραµο, που οµοίως βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

- Ως προς τον περιορισµό των χιλίων (1000) µέτρων από οικιστικές 
αναπτύξεις, αναφέρεται ότι στον παραλιακό άξονα της συγκεκριµένης 
περιοχής υφίστανται πολλοί οικισµοί (Νέα Πέραµος, Νεράκι, Λουτρόπυργος, 
Ήρεµο Κύµα, Πανόραµα, Στίκα, Βαρδάρι, Βαρέα Μεγάρων) καθώς και το 
γραφικό ψαροχώρι της Πάχης, του επινείου των Μεγάρων. Πρέπει δε να 
σηµειωθεί ότι λόγω του αναγλύφου της περιοχής υφίσταται οπτική επαφή 
από οποιοδήποτε σηµείο οικισµού προς θαλάσσιο σηµείο, το οποίο 
βρίσκεται στον ορίζοντα του οικισµού αυτού.  

- Ως προς τον περιορισµό των χιλίων (1000) µέτρων από µη 
συµβατές χρήσεις, όπως βιοµηχανικές µονάδες, αλλά και τον περιορισµό 
των δύο (2) ναυτικών µιλίων από λιµενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών, που εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας 
ρύπανσης, αναφέρεται ότι στη συγκεκριµένη περιοχή υφίσταται και 
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λειτουργεί η µονάδα φυσικού αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα, τα ∆ιυλιστήρια 
των Ελληνικών Πετρελαίων, το Ναυπηγείο Ελευσίνος, οι οποίες διατηρούν 
συνεχή δραστηριότητα µε αποτέλεσµα την αδιάκοπτη παρουσία πλοίων 
στην περιοχή, που εκτελούνται σχετικές εργασίες. 

- Ως προς την απόσταση των πεντακοσίων (500) µέτρων από 
οργανωµένες ή µη παραλίες κολύµβησης αναφέρεται ότι σε όλο σχεδόν τον 
ηπειρωτικό άξονα της περιοχή υπό στοιχεία Β.9. υφίστανται οργανωµένες 
και µη παραλίες, οι οποίες λόγω της βελτίωσης της ποιότητας των 
θαλασσίων υδάτων τα τελευταία χρόνια στο Σαρωνικό Κόλπο παρουσιάζουν 
συνεχώς αυξανόµενη επισκεψιµότητα. 

- Στην Κακιά Σκάλα υπάρχει µεγάλη κλίση στον πυθµένα µε 
αποτέλεσµα στα 40µέτρα επί του αιγιαλού να απαντάται βάθος πυθµένα 
50µ. Η διαφορά στην µορφολογία καθώς και στα θαλάσσια ρεύµατα είναι 
τέτοια που πρακτικά διαφοροποιεί στο σύνολό τους τις περιβαλλοντικές και 
οικολογικές πιέσεις που θα δεχθούν τα υφιστάµενα οικοσυστήµατα.  

- Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας 
υπάρχουν αναφορές για ύπαρξη πληθυσµών «Posidonia oceanica». Έτσι, 
αν η περιοχή της Κακιάς Σκάλας στο ∆ήµο Μεγάρων δεν θεωρείται περιοχή 
του δικτύου NATURA πρέπει να εξεταστούν πιθανοί περιορισµοί ή 
ιδιαιτερότητες µε βάση την ισχύουσα Εθνική ή Κοινοτική Οδηγία που διέπει 
τα συγκεκριµένα οικοσυστήµατα, εφόσον αυτά υπάρχουν στην περιοχή 
χωροθέτησης (παρ. 4.10, σελ 77, ΣΜΠΕ). 

- Στην περιοχή τόσο της Ν. Περάµου όσο και της Κακιάς Σκάλας οι 
αποστάσεις των προαναφερόµενων σηµείων, οικισµών, ξενοδοχείων, 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, λιµενικών εγκαταστάσεων διακίνησης 
πετρελαιοειδών και παραλιών από τις εν δυνάµει Π.Ο.Α.Υ., υπό στοιχεία 
Υ∆Κ5 και Υ∆Κ4 αντίστοιχα, είναι κατώτερες από τις ελάχιστες που θέτει ως 
κριτήριο η επίµαχη Κ.Υ.Α. για τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ.. 

 

6. ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ (Υ∆Κ 2) 

- Θα πρέπει να επισηµανθεί η αναντιστοιχία µεταξύ του πίνακα 2 και 
του χάρτη βασικών κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου, όπου στον µεν 
πίνακα εµφανίζεται ως προτεινόµενη δυναµικότητα 1.000 τόνοι/έτος και στο 
χάρτη δεν αποτυπώνεται ως Π.Ο.Α.Υ. 

- Η Νήσος Πάτροκλος έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura. 

- Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου υπάρχουν λιβάδια 
Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica) όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη των 
βασικών κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα αρνητικά για τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του υπό έγκριση 
«Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις Υδατοκαλλιέργειες» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) όσον αφορά την περιοχή 
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Προτείνουµε τα εξής: 

1. Επειδή το Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.Υ. στην παρούσα του µορφή αποτελεί µια 
γενική µελέτη και βασίζεται σε λίγα πραγµατικά στοιχεία, θα πρέπει να 
επαναπροσδιοριστεί βάσει πραγµατικών στοιχείων και να γίνει 
επανασχεδιασµός των Π.Α.Υ. (Π.Ο.Α.Υ. & Π.Α.Σ.Μ.) των υδατοκαλλιεργειών 
στο Σαρωνικό. 

2. Στον επανασχεδιασµό να ληφθούν υπ’ όψη: 

-  η αναµενόµενη ρυπαντική φόρτιση των θαλάσσιων αποδεκτών µε 
βάση το µέγιστο δυναµικό ανάπτυξης, καθώς και τα φυσικά (ωκεανογραφικά 
και µορφολογικά) χαρακτηριστικά των περιοχών ανάπτυξης, 

- οι αντικρουόµενες χρήσεις, είτε υφιστάµενες, είτε 
προγραµµατιζόµενες και στην χερσαία περιοχή, 

- η χωρική συσχέτιση περιοχών Π.Ο.Α.Υ. µε θαλάσσιες περιοχές 
Natura και ιδιαίτερα µε τύπους οικοτόπων του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 
92/43/ΕΚ, 

- η ανάγκη ελέγχου για τα είδη που θα καλλιεργούνται, µε ιδιαίτερη 
προσοχή σε εισαγόµενα ξενικά είδη, µε πρόβλεψη ασφάλειας για µη 
ελεγχόµενη εξάπλωση τους, και 

- η ανάγκη να προβλεφτούν προγράµµατα παρακολούθησης στις 
περιοχές, µε παραµέτρους παρακολούθησης όπως ορίζονται στην Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, µε στόχο τη διατήρηση σε καλή (οικολογική και χηµική) 
κατάσταση των παράκτιων υδάτινων συστηµάτων.  

3. Προτείνεται η υποχρέωση πριν την εγκατάσταση µονάδας 
οιασδήποτε µορφής Π.Ο.Α.Υ. (σηµειακές, µεµονωµένες κλπ) να γίνεται 
λεπτοµερής χαρτογράφηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (µετρήσεις, 
µορφολογία – ποιότητα πυθµένα κλπ) µε σκοπό κατά τη διαδικασία 
αποκατάστασης την επαναφορά κατά το δυνατό στην πρότερα κατάσταση. 
Επίσης, στην περίπτωση εγκατάστασης µεµονωµένων υδατοκαλλιεργειών 
να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ήµου. 

4. Πριν τη χωροθέτηση των προτεινόµενων Π.Ο.Α.Υ. (κατηγορία Α) 
και σηµειακών εγκαταστάσεων (κατηγορία Ε) απαιτείται να ολοκληρωθεί η 
χαρτογράφηση των βυθών συνολικά στο Σαρωνικό Κόλπο για την πλήρη 
καταγραφή λιβαδιών Ποσειδωνίας «Posidonia Oceanica» (προστατευόµενο 
είδος) και λοιπών προστατευόµενων ενδιαιτηµάτων στα οποία απαγορεύεται 
η χωροθέτηση θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και καθορίζονται ειδικοί όροι 
και περιορισµοί υφιστάµενων µονάδων. 

5. Η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης περιγράφεται στα 
άρθρα 6 & 9 της υπό διαβούλευση Κ.Υ.Α. κατά τρόπο που δεν είναι σαφής. 
Η διάκριση αρµοδιοτήτων µεταξύ των αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής αφενός και των αρµοδιοτήτων των 
Περιφερειών σχετικά µε την ιχθυοκαλλιεργική δραστηριότητα αφετέρου, 
όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την ισχύ του ν. 3852/2010 («Σχέδιο 
Καλλικράτης» - βλ. ειδικότερα άρθρο 186 Β.δ. αρ. 46 επ. για σχετικές 
αρµοδιότητες της Περιφέρειας και άρθρο 94 παρ. 5 αρ. 26 επ. για σχετικές 
αρµοδιότητες των ∆ήµων) να αποσαφηνιστεί. 

6. Όσον αφορά τον Πόρο, τα Μέθανα και τον Ισθµό Μεθάνων, επειδή 
θεωρούµε τις περιοχές ασύµβατες µε τα οριζόµενα στην υπό έγκριση 
Κ.Υ.Α., κατά την άποψή µας είναι περιοχές ακατάλληλες για την ανάπτυξη 
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υδατοκαλλιεργειών. Θα πρέπει λοιπόν να καταργηθούν από προτεινόµενες 
περιοχές Π.Ο.Α.Υ.. 

7. Προτείνεται η χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. στο ∆ήµο Μεγαρέων, µόνο 
αφού ληφθούν υπόψη οι πραγµατικές συνθήκες, ώστε να καταστεί δυνατός 
ο σχεδιασµός ιχθυοκαλλιεργειών µε γνώµονα την αρχή της βιώσιµης 
ανάπτυξης, εάν αυτός είναι δυνατός. Ως προς τις εν δυνάµει, βάσει της 
επίµαχης Κ.Υ.Α., Π.Ο.Α.Υ. στις περιοχές της Ν. Περάµου (Υ∆Κ5) και τις 
Κακιάς Σκάλας (Υ∆Κ4) προτείνεται η κατάργησή τους, καθότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό διαβούλευσης Κ.Υ.Α.. 

8. Η Νήσος Πάτροκλος έχει ήδη αποτυπωθεί στον χάρτη των βασικών 
κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης των Υδατοκαλλιεργειών ως περιοχή 
Natura όπου υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica) και κατά 
τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. θα πρέπει να αποκλειστεί ως επιλογή 
χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών και οι υφιστάµενες µονάδες θα πρέπει να 
µετεγκατασταθούν και το περιβάλλον να αποκατασταθεί. 

9. Θα πρέπει να ληφθεί άµεσα µέριµνα για τη δηµιουργία 
συγκεκριµένου σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος µετά την αποµάκρυνση ή την παύση λειτουργίας 
υφιστάµενων καλλιεργειών. 

10. Στην συγκεκριµένη ΣΜΠΕ, κατά την άποψής µας, είναι ανεπαρκή τα 
κριτήρια µε τα οποία χωροθετούνται οι οστρακοκαλλιέργειες αυξηµένης 
δυναµικότητας και γιατί χρησιµοποιείται ως όριο η δυναµικότητα άνω των 
300 τόνων οστράκων ανά έτος. Θα έπρεπε να είχε δοθεί µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια σχετικά µε το ποια κριτήρια (βαθµολόγηση κατά περιοχή) θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την χωροθέτηση ή όχι µίας περιοχής και 
βάση ποιου τύπου και ποιών δεδοµένων προτείνεται το συγκεκριµένο όριο 
δυναµικότητας. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Τη διαβίβαση της παραπάνω εισήγησης του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής καθώς 
και των παρατηρήσεων – προτάσεων των Περιφερειακών Συµβούλων σχετικά 
µε το θέµα που κατατέθηκαν στα πρακτικά κατά τη συζήτηση του θέµατος στην 
21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Π.Σ. κ.κ. Π. Αλεβίζος, Α. 

Αυγερινός, Χ. ∆αµάσκος, Ι. Ηλίας, Γ. Καµµένος, Θ. Καραϊνδρου, Α. 
Καραµανλή, Π. Μηταράκης, Σ. Σπυρίδων, Ι. ∆ηµαράς, Ν. Γαλανός, Γ. 
Γιοµπαζολιάς, Μ. Κωνσταντάκου, Ε. Παναγούλης, Α. Πιπιλή, Α. Παφίλης, Ε. 
Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Α. 
Μπαλού, Ν. Βούτσης, Κ. ∆ιάκος, Γ. ∆ηµαράς, ∆. Βαρελάς και Χ. Καπάταης. 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


