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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 14η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 150/2017 

Σήµερα 25/4/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 81125/19-4-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 19-4-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 8ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «∆ίας 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», 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 του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) 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, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
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Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη,
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος 
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα 
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.  
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βάβουλα Αριστέα, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26011/17/21-3-2017
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του 
Περιβάλλοντος” και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε 
µε τους Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 
24/τ.Α. /13-02-2012). 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) 
απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ’Β/17-01-2017) «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταµένους της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αρ. 
πρωτ. οικ. 14027/20-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (Α∆Α: 
75567Λ7-9ΤΤ). 

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων», όπως ισχύει. 

6. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά µε την κατάταξη 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την 
τροποποίηση που έχει επέλθει µε την Υ.Α. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 
2471/Β/10-8-2016) µε θέµα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει». 

7. 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. 

8. Την από 30/12/2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄184) «Ρύθµιση 
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» 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. 

9. Το Άρθρο ∆εύτερο του Ν. 4366/15-2-2016 (Α΄ 18) µε το οποίο κυρώθηκε και 
απέκτησε ισχύ νόµου η από 30/12/2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 
184). 

10. Τον Ν. 4282/29-8-2014 (Α΄ 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες 
διατάξεις» 

11. Την ΚΥΑ 263/24823/26-2-2016 (ΦΕΚ 583/Β΄/4-3-2016) «Απλή µετατόπιση της 
θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας» 

12. Τον Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/31-3-2011) «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

13. 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». 
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14. Την µε αρ. πρωτ. 822/50278/22-4-2013 (Α∆Α: ΒΕ5ΠΒ-∆2Μ) Κοινή Εγκύκλιο 
των Υπουργείων ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: 
«Εφαρµογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» 

15. Την µε αρ. πρωτ. 869/53171/26-4-2013 (Α∆Α: ΒΕ56Β-Ω6Σ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις και 
ενηµέρωση για την Κοινή Εγκύκλιο για την Εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 
(αρ. 822/50278/22-04-2013)» 

16. Την µε αρ. πρωτ. 1285/77181/20-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΧΒ-31Η) Κοινή Εγκύκλιο 
των Υπουργείων ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: 
«∆ιευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 822/50278/22-04-2013 σχετικά µε την 
εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» 

17. 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. 

18. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί “υγειονοµικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
(κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα)” και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 
της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρµογή του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 
“υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα…” 

19. Το άρθρο 5 του Ν. 4269/28-6-2014 (Α΄142) «Χωροταξική και πολεοδοµική 
µεταρρύθµιση – Βιώσιµη ανάπτυξη». 

20. 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. 
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21. 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. 

22. 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 (20) σχετικής 
ΜΠΕ.   

23. Η αρ. πρωτ. 230929/15/8-2-2016 θετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, σε συνέχεια του (20) σχετικού. 

24. 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.  

25. Την αρ. πρωτ. 82678/16-6-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, σε συνέχεια του (24) 
σχετικού. 

26. 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 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 

27. Το αρ. πρωτ. 120623/12-7-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια του (25) 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». 

28. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 153109/11-8-2016 αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας 
µας, σε συνέχεια των (24) και (26) σχετικών. 

29. Το από 25/8/2016 αίτηµα της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. (αρ. 
πρωτ.  εισερχ. 157435/26-8-2016) για απόσυρση του υπ’ αρ. 17 θέµατος της 
27ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

30. Την υπ’ αρ. 289/2016 οµόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής περί απόρριψης και επιστροφής της αναδιαµορφωµένης ΜΠΕ, 
προκειµένου να ληφθούν στη σύνταξή της τα νέα δεδοµένα. 

31. Το αρ. πρωτ. 66377/5105/26-8-2016 (α.π. εισερχ. 158556/30-8-2016) έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, που αφορά σε παροχή στοιχείων σχετικά µε ισχύ 
αδειοδοτήσεων της εξεταζόµενης µονάδας, µε συνηµµένα: 

- Το µε α.π. οικ. 65165/629/16-8-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

- Το µε αρ. πρωτ. 55657/505/12-7-2016 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
- Την µε αρ. πρωτ. 872/80794/2-8-2016 απάντηση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ότι: α) η Απόφαση Προέγκρισης 
Εκµίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος 
Παπανικόλα του Όρµου Βαρνιανιά,  του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µε αρ. πρωτ. ΑΓΡΥΠ 611/25-9-2015, συνεχίζει να 
ισχύει και να παράγει έννοµα αποτελέσµατα στα πλαίσια των διατάξεων 
του Ν. 4282/2014, β) η 942/2016 απόφαση του ΣτΕ δεν θίγει την ισχύ 
της ανωτέρω Απόφασης Προέγκρισης Εκµίσθωσης και των διοικητικών 
πράξεων που λαµβάνονται υπόψη για την έκδοσή της, γ) η 942/2016 
απόφαση του ΣτΕ δεν θίγει την ισχύ των αρχικών Αποφάσεων 
Αδειοδότησης στις θέσεις Λάκκα και Καµάρα, ενώ και οι διοικητικές 
πράξεις που θίγονται (ακυρώνονται), δεν αφορούν σε υπαιτιότητα της 
µισθώτριας εταιρείας αλλά σε έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού. 

32. Το αρ. πρωτ. 70974/οικ. 5378/12-9-2016 (α.π. εισερχ. 172399/20-9-2016) 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, προς το φορέα της δραστηριότητας για 
επικαιροποίηση της ΜΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα. 

33. Την από 27/10/2016 αίτηση της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. (α.π. 
εισερχ. 223970/29-11-2016) µε θέµα: «Αναδιαµορφωµένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την µετεγκατάσταση από τις θέσεις 
Λάκκα και Καµάρα στη θέση Βράχος Παπανικόλα όρµου Βαρνιανιά, ∆ήµου 
Πόρου, Π.Ε. Νήσων και δηµιουργία ενιαίας µονάδας, εκσυγχρονισµός και 
αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ειδών µονάδων υδατοκαλλιέργειας της 
εταιρείας ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»., µε συνηµµένη ΜΠΕ. 

34.  Το µε αρ. πρωτ. 98382/6953/27-12-2016 (α.π. εισερχ. 244000/27-12-2016 και 
3161/4-1-2017) έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε το οποίο ζητά από την υπηρεσία 
µας να γνωµοδοτήσει εκ νέου. 

35. Το αρ. πρωτ. οικ. 15798/24-01-2017 (α.π. εισερχ. 26011/6-2-2017) 
διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων κα Επιτροπών της 
Περιφέρειας Αττικής της (33) σχετικής ΜΠΕ και του αρ. πρωτ. 4904/οικ235/19-
1-2017 εγγράφου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

36. Την αρ. πρωτ. 492/9-2-2017 (α.π. εισερχ. 29686/9-2-2017) αίτηση του ∆ήµου 
Πόρου για χορήγηση της ΜΠΕ, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης και η 
διαβίβαση αυτής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

  37. Την µε αρ. πρωτ. 43731/28-2-2017, 43726/28-2-2017 και 42442/24-2-2017 
διαβίβαση απόψεων του ∆ήµου Πόρου (έντυπο ∆11) µέσω ταχυδροµείου και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αντίστοιχα. 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την 
αναδιαµορφωµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (σχετικό (33)) 
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 συνηµµένο ψηφιακό δίσκο, η οποία 
διαβιβάσθηκε µε το (35) σχετικό από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής, για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
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Α. Αντικείµενο του έργου 
  
 Η παρούσα αναδιαµορφωµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 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.». 

Συγκεκριµένα, τόσο οι υφιστάµενες µονάδες όσο και η υπό ίδρυση νέα µετά τη 
συγχώνευσή τους, βρίσκονται σε ΠΑΥ κατηγορίας Α. Οι ΠΑΥ κατηγορίας Α είναι 
περιοχές µε σηµαντική συγκέντρωση µονάδων. Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα 
ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους µε αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα 
κατανάλωσης των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες 
ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών 
χρήσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αριθµό 31722/4.11.2011 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 
2505/Β’/4.11.2011) στις ΠΑΥ κατηγορίας Α προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση 
ΠΟΑΥ και είναι δυνατή, για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων µε µισθωµένη έκταση 
µικρότερη των 20 στρ, η επέκταση µέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές µονάδες 
επιτρέπεται η αύξηση της δυναµικότητας κατά 25% στο διάστηµα της πενταετίας 
µέχρι την έγκριση ΠΟΑΥ.  

Όµως σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση 
κατεπειγόντων θεµάτων» (ΦΕΚ 184Α/2015) και συγκεκριµένα της παρ. 2 του άρθρου 
15, ορίζεται ότι για τις µονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α, δεν επιτρέπεται 
η αύξηση της δυναµικότητάς τους έως την έγκριση της ΠΟΑΥ. 

 
Ως εκ τούτου, η αναδιαµόρφωση της ΜΠΕ έγκειται στο γεγονός ότι δεν 

µπορεί να γίνει αύξηση της δυναµικότητας (όπως ζητούνταν αρχικά), αλλά µόνο 
α) η µετεγκατάσταση των 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 συνολικής 
δυναµικότητας 460 τόνων ετησίως και β) εκσυγχρονισµός µε αλλαγή του 
είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων από νέα ευρύαλα µεσογειακά είδη σε 
Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες. Με τον όρο «Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες» 
περιλαµβάνονται τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, µυτάκι, λιθρίνι, σαργός, 
συναγρίδα, µουρµούρα, µελανούρι, τα οποία έχουν κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά. 

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’ αρ. 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 (6) σχετική Υ.Α., το έργο του θέµατος 
κατατάσσεται στην Οµάδα 8η, α/α 2 «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων», Υποκατηγορία 
Α2. 
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Γ. Περιγραφή της δραστηριότητας στη νέα θέση 

 
Όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η δηµιουργία ενιαίας µονάδας που 

αποτελείται από δύο πάρκα, Α και Β, έκτασης 20 στρ., διαστάσεων 90µ. Χ 222,22µ. 
το καθένα και δυναµικότητας 230 τόνων ετησίως 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. 

 

Συντεταγµένες προτεινόµενης θέσης εγκατάστασης – Πάρκο Α 

ΕΓΣΑ 87 WGS84 Σηµείο 

X Y φ λ 

Α 451837,773 4153913,527 37ο32’0,7515’’ 23ο27’23,6237’’ 

Β 451916,695 4153956,786 37ο32’0,1699’’ 23ο27’26,8292’’ 

Γ 452023,507 4153761,917 37ο31’55,8669’’ 23ο27’31,2269’’ 

∆ 451944,586 4153718,658 37ο31’54,4485’’ 23ο27’28,0215’’ 

 

Συντεταγµένες προτεινόµενης θέσης εγκατάστασης – Πάρκο Β 

ΕΓΣΑ 87 WGS84 Σηµείο 

X Y φ λ 

Ε 452057,794 4153909,495 37ο32’0,6618’’ 23ο27’32,5893’’ 

Ζ 452136,716 4153952,754 37ο32’2,0802’’ 23ο27’35,7949’’ 

Η 452243,528 4153757,885 37ο31’55,7771’’ 23ο27’40,1924’’ 

Θ 452164,606 4153714,626 37ο31’54,3587’’ 23ο27’36,9869’’ 

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

 

Συντεταγµένες πλαισίου αγκυροβολίων προτεινόµενης θέσης εγκατάστασης 
– Πάρκο Α 

ΕΓΣΑ 87 WGS84 Σηµείο 

X Y φ λ 

Α1 451674,865 4153961,078 37ο32’2,2638’’ 23ο27’16,9748’’ 

Β1 451902,862 4154086,048 37ο32’6,3616’’ 23ο27’26,2352’’ 

Γ1 452091,386 4153742,105 37ο31’55,2367’’ 23ο27’33,9972’’ 

∆1 451933,542 4153655,587 37ο31’52,4000’’ 23ο27’27,5864’’ 

∆2 451824,937 4153687,287 37ο31’53,4082’’ 23ο27’23,1540’’ 
 

Οι συντεταγµένες του πλαισίου αγκυροβολίων πρόσδεσης της µονάδας 
(Πάρκο Β) στην προτεινόµενη θέση, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Συντεταγµένες πλαισίου αγκυροβολίων προτεινόµενης θέσης εγκατάστασης – 
Πάρκο Β 

ΕΓΣΑ 87 WGS84 Σηµείο 

X Y φ λ 

Ε1 451956,270 4153990,691 37ο32’3,2775’’ 23ο27’28,4337’’ 

Ζ1 452184,266 4154115,661 37ο32’7,3750’’ 23ο27’37,6942’’ 

Η1 452372,790 4153771,718 37ο31’56,2499’’ 23ο27’45,4559’’ 

Θ1 452144,793 4153646,748 37ο31’52,4526’’ 23ο27’36,1955’’ 
 

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: 

- ∆εκαεπτά (17) στρογγυλοί πλαστικοί ιχθυοκλωβοί µε εσωτερική περίµετρο 60 
µέτρων (φ19,11 µέτρα), εκ των οποίων τρεις (3) ιχθυοκλωβοί «διαχείρισης». 

- ∆ύο εξέδρες εργασίας µε διαστάσεις 10 x 10µ. έκαστη. 
Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαµβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις του 

Πάρκου Α δεν ξεπερνά τα 5.813 τ.µ. από τα οποία η συνολική ωφέλιµη για την 
εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν ξεπερνά τα 4.013τ.µ. ενώ ο συνολικός 
ωφέλιµος όγκος δεν ξεπερνά τα 40.127 κ.µ. 
 
Πάρκο Β: 

- ∆εκαεπτά (17) στρογγυλοί πλαστικοί ιχθυοκλωβοί µε εσωτερική περίµετρο 60 
µέτρων (φ19,11 µέτρα), εκ των οποίων τρεις (3) ιχθυοκλωβοί «διαχείρισης». 

- ∆ύο εξέδρες εργασίας µε διαστάσεις 10 x 10µ. έκαστη. 
Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαµβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις του 

Πάρκου Β δεν ξεπερνά τα 5.813 τ.µ. από τα οποία η συνολική ωφέλιµη για την 
εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν ξεπερνά τα 4.013τ.µ. ενώ ο συνολικός 
ωφέλιµος όγκος δεν ξεπερνά τα 40.127 κ.µ. 

Επιπλέον, για την εύρυθµη λειτουργία της µονάδας, θα χρησιµοποιηθούν δύο (2) 
αυτοκινούµενες εξέδρες 5x8 µέτρων. 

Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας οι πλωτές εγκαταστάσεις θα φωτοσηµανθούν 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπηρεσία Φάρων του 
Πολεµικού Ναυτικού. 
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Εικόνα 1: Αποτύπωση της θέσης της πλωτής µονάδας εκτροφής στη νέα θέση 
(θέση Γ). 

Στην ανωτέρω εικόνα 1 αποτυπώνονται: 

− Η υφιστάµενη θέση των πάρκων Α και Β στις θέσεις Λάκκα και Καµάρα (Θέση 
Α) 

− Η αιτούµενη θέση µετεγκατάστασης των υφιστάµενων πάρκων Α και Β, στη 
θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου (Θέση Γ), που αποτελεί και αντικείµενο της 
παρούσας εισήγησης. Για την ανωτέρω θέση έχει εκδοθεί και η ΑΓΡΥΠ. 611/25-9-
2015 Απόφαση Προέγκρισης Εκµίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 40 στρεµµάτων, από 
το Γ.Γ. Της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

− Η θέση Β, αφορούσε στη µετεγκατάσταση των πλωτών πάρκων Α και Β 
βόρεια του όρµου Βαρνιανιά και είναι αυτή για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. 
942/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εποµένως, η ανωτέρω 
απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά στην εξεταζόµενη θέση, δηλαδή στη θέση Βράχος 
Παπανικόλα, αλλά σε άλλη θέση (Βόρεια του όρµου Βαρνιανιά) η οποία και δεν 
αποτελεί αντικείµενο προς εξέταση µε την παρούσα εισήγηση.  

 
Αναφορικά µε την ικανοποίηση ή µη των κριτηρίων χωροθέτησης της µονάδας 

στη νέα της θέση, που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
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Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, προκύπτει ότι αυτά ικανοποιούνται, 
βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. 

Συγκεκριµένα, η απόσταση της νέας θέσης εγκατάστασης της ενιαίας µονάδας 
από την πλησιέστερη ακτή ανέρχεται σε 101 µέτρα, ενώ το µέσο βάθος εγκατάστασης 
ανέρχεται σε 30-50 µέτρα για το πάρκο Α και 50 µέτρα για το πάρκο Β. Απαιτείται 
όµως για την επιβεβαίωση τόσο του βάθος της µονάδας όσο και για την 
απόσταση από την ακτή, βεβαίωση του οικείου Λιµεναρχείου, σύµφωνα µε την 
(13) σχετική ΚΥΑ. 

Επίσης, σύµφωνα τόσο µε την ΜΠΕ όσο και µε τον χάρτη ευρύτερης 
περιοχής, που υποβλήθηκε συνηµµένα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ, σε ακτίνα 1.000 µ 
από το κέντρο του κάθε πάρκου, στη νέα θέση εγκατάστασης, δεν υπάρχουν οι 
χρήσεις του άρθρου 7 της (7) σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή τουριστικές εγκαταστάσεις, 
βιοµηχανικές µονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις, λιµενικές εγκαταστάσεις 
διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικών µονάδων, καταδυτικά πάρκα, παραλίες 
κολύµβησης, αεροδρόµια κλπ.   

Σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες αναφέρεται στα κριτήρια χωροθέτησης ότι τα 
όρια της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των µονάδων, θα πρέπει να 
απέχουν “Χίλια (1000) µέτρα τουλάχιστον από λειτουργούσα τουριστική µονάδα ή 
εγκατάσταση και από υφιστάµενες οικιστικές αναπτύξεις και/ή προγραµµατιζόµενες 
µε βάση εγκεκριµένα ή υπό εκπόνηση (Β.1 Σταδίου της σχετικής µελέτης ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ και πεντακόσια (500) µέτρα, εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή” και «Χίλια 
(1000) µέτρα τουλάχιστον από µη συµβατές χρήσεις (βιοµηχανικές µονάδες, 
εξορυκτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)». 

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 σύµφωνα µε τη 
ΜΠΕ. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, 
βιοµηχανικές µονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κ.λπ., λιµενικές εγκαταστάσεις 
διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικών αποβλήτων και αεροδρόµιο. Επίσης δεν 
έχουν χωροθετηθεί καταδυτικά πάρκα και επιπλέον 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. (νυν 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.), όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο 
τοπογραφικό διάγραµµα. Η µονάδα απέχει από την προτεινόµενη θέση 
εγκατάστασης 520 µ. > 500 µ, δηλαδή πληρείται το κριτήριο χωροθέτησης του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της 
υδατοκαλλιέργειες. 

Τέλος, η µονάδα δεν βρίσκεται πάνω από λιβάδια του είδους 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. 

 
∆. 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. 
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� Εργαστήριο εµβαδού 85,49 τ.µ. 
Το τµήµα του αιγιαλού και της παραλίας όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις έχει 

καθοριστεί µε την υπ’ αριθµό 713.731/11-7-1989 απόφαση του Νοµάρχη Πειραιά 
που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 514∆/23-8-1989. 

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. 
� 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 Κ5913/25-11-
2011 ως προς την επωνυµία του φορέα. 

 
Ε. Παραγόµενα απόβλητα 
 
Υγρά απόβλητα: Αφορούν στα προϊόντα µεταβολισµού των ιχθύων, σε προϊόντα 

απεκκρίσεως, βλέννες.  
Στερεά απόβλητα: Αφορούν σε στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, υλικά 

συσκευασιών, απώλειες ιχθυοτροφών καθώς και τυχόν νεκρά 
ψάρια. 

 
Έχοντας υπόψη ότι: 
 
(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 (η οποία επιτρεπόταν τη χρονική στιγµή της εξέτασης του αιτήµατος), 
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 (10) 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 (10) σχετικής ΚΥΑ. 

 
 Επίσης, µε το ίδιο έγγραφο, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής, εξέφραζε την άποψη ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα 
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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 µε τη φορά των 
ρευµάτων, εκτός της προς µίσθωση θαλάσσιας έκτασης.  Επιπλέον, θα 
περιλαµβάνεται καταγραφή των ρευµάτων κατά τις ηµεροµηνίες διενέργειας των 
δειγµατοληψιών.  

(2)  Προσκοµίστηκαν, συνηµµένα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ, τα από 15/2/2012 και 
µε αρ. πρωτ. 48 αποτελέσµατα αναλύσεων, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας – Σχολή 
Γεωπονικών Επιστηµών – Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα περιλαµβάνουν µικροβιολογικές αναλύσεις δειγµάτων 
νερού από την επιφάνεια (0,20 εκ περίπου) και από τα µεσόνερα (15 µ περίπου), 
χηµικές αναλύσεις ιζήµατος, µελέτη ζωοβένθους. Επισηµαίνεται ότι δεν 
προσκοµίστηκε το σκαρίφηµα µε τα σηµεία (και τις συντεταγµένες αυτών) όπου 
ελήφθησαν τα δείγµατα και εν συνεχεία βασίστηκαν οι µετρήσεις. Παρ’ όλα αυτά η 
µελέτη του Πανεπιστηµίου περιλαµβάνει πίνακα των σταθµών δειγµατοληψίας µε τις 
συντεταγµένες αυτών. 
(3) Η εταιρεία αιτείται µετεγκατάσταση σε νέα θέση όπου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, 
δεν θα υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας. Οφείλει όµως να προσκοµίσει, στην 
αδειοδοτούσα αρχή, γνωµοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) σχετικά µε το αν στη νέα θέση µετεγκατάστασης της πλωτής µονάδας 
υπάρχει παρουσία υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας. 
(4) Πληρούνται οι απαιτήσεις που θέτει η (7) σχετική ΚΥΑ σχετικά µε τις 
αποστάσεις που πρέπει να τηρεί η µονάδα, από µη συµβατές χρήσεις καθώς και από 
άλλες µονάδες υδατοκαλλιέργιας. 
(5) Η υπ' αρ. 942/2016 απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά στηνεξεταζόµενη θέση αλλά 
στη θέση βόρεια του όρµου Βαρνιανιά, όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 1 της 
παρούσας εισήγησης. 
(6)  Την µε αρ. πρωτ. 872/80794/2-8-2016 απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων προς την ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ότι: α) η Απόφαση Προέγκρισης Εκµίσθωσης 
θαλάσσιας έκτασης 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος Παπανικόλα του Όρµου 
Βαρνιανιά,  του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε αρ. πρωτ. ΑΓΡΥΠ 
611/25-9-2015, συνεχίζει να ισχύει και να παράγει έννοµα αποτελέσµατα στα πλαίσια 
των διατάξεων του Ν. 4282/2014, β) η 942/2016 απόφαση του ΣτΕ δεν θίγει την ισχύ 
της ανωτέρω Απόφασης Προέγκρισης Εκµίσθωσης και των διοικητικών πράξεων 
που λαµβάνονται υπόψη για την έκδοσή της, γ) η 942/2016 απόφαση του ΣτΕ δεν 
θίγει την ισχύ των αρχικών Αποφάσεων Αδειοδότησης στις θέσεις Λάκκα και 
Καµάρα, ενώ και οι διοικητικές πράξεις που θίγονται (ακυρώνονται), δεν αφορούν σε 
υπαιτιότητα της µισθώτριας εταιρείας αλλά σε έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού. 
(7) To Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε την (17) σχετική απόφασή του ζητά την 
αναστολή εφαρµογής της (7) σχετικής ΚΥΑ (Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες) για τη περιοχή της Αττικής. 
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η ∆/νση Περιβάλλοντος εισηγείται θετικά για την έγκριση της αναδιαµορφωµένης 

ΜΠΕ της µονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας του θέµατος, µε τους ακόλουθους 
περιβαλλοντικούς όρους:  

 
  ΣΤ. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

- Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: 
Στάθµη θορύβου: Για σταθερές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, 
πιν. 1),  
Για  εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους σύµφωνα µε Υ.Α. 
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β /2-3-2007) 
Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων: ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93) «Επιτρεπόµενα 
είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις κλπ» 
Ζωικά υποπροϊόντα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 όπως συµπληρώθηκε 
και ισχύει 

 

- Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν, ή να ληφθούν για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή 
γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος: 
1. Να προηγηθεί υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος κατά περίπτωση, από την 

αρµόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων πριν την πόντιση όλων των 
κατασκευών και στα πλαίσια Οριστικής Μελέτης Εφαρµογής στην Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

2. Οι πλωτές εγκαταστάσεις να απέχουν τουλάχιστον 50µ από την ακτή. (Η 
απόσταση µετράται µεταξύ των πλησιέστερων σηµείων εγκατάστασης-ακτής 
και βεβαιώνεται από το οικείο Λιµεναρχείο, σύµφωνα µε την (16) σχετική 
εγκύκλιο)  

3. Να µην πραγµατοποιηθεί καµία χερσαία εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή 
µετεγκατάστασης της µονάδας. 

4. Πριν την µετεγκατάσταση της εν θέµατι µονάδας να διενεργηθούν µετρήσεις 
σε χαρακτηριστικές παραµέτρους της ποιότητας του νερού της µονάδας και 
της άµεσης περιοχής. Ειδικότερα: 
- Υδρόβιες βιοκοινωνίες (φυτοβένθος & ζωοβένθος) τουλάχιστον µία φορά 

ετησίως την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου). 
- Θολερότητα µε το δίσκο SECCHI, σε µηνιαία βάση για την περίοδο 

Απριλίου – Οκτωβρίου. 
- ∆ιαλυµένο οξυγόνο, αιωρούµενα στερεά και αµµώνιο (ΝΗ4), τουλάχιστον 

σε µηνιαία βάση για την ίδια περίοδο. 
- Ίζηµα: ολικός οργανικός άνθρακας, ολικός φώσφωρος, ολικό άζωτο και 

χαλκός. 
Οι δειγµατοληψίες να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον: α) στις τέσσερις γωνίες 
και στο κέντρο της µισθωµένης έκτασης και β) σε απόσταση 50 και 100 
µέτρων εκτός της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης, ανάντη του θαλάσσιου 
ρεύµατος. 

5. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών, προϊόντων ή ζωικών 
υποπροϊόντων  στην περιοχή της δραστηριότητας.  

6. Η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων να ακολουθεί τους κανόνες ορθής 
αγκυροβόλησης προκειµένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της 
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εγκατάστασης και η ασφάλεια των εργαζοµένων και να αποφεύγονται οι 
κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα. 

7. Να λαµβάνονται από το φορέα του έργου, σε συνεννόηση µε την αρµόδια 
Λιµενική Αρχή, όλα τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. 

8. Να επισηµανθούν περιµετρικά οι εγκαταστάσεις µε σηµαντήρες κατάλληλου 
χρώµατος και να φωτοσηµανθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
Φάρων. Γενικότερα η εγκατάσταση, περιλαµβανοµένου και της πλωτής 
εγκατάστασης, να είναι καλά φωταγωγηµένη ώστε να είναι εύκολα διακριτή 
από σκάφη που τυχόν εκτελούν ελιγµούς στην περιοχή.  

9. Η συστοιχία των κλωβών να είναι προσανατολισµένη υπό γωνία µικρότερη 
των 90ο προς την κατεύθυνση των ρευµάτων. 

10. Απαγορεύεται σε όλους η αλίευση και η παγίδευση ελεύθερων ψαριών 
(άγριων) εντός της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης. 

11. Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή τοποθέτησης των κλωβών θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 18 µ. και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιµου βάθους 
των µεγαλύτερων διχτύων, το οποίο και θα βεβαιώνεται από το οικείο 
Λιµεναρχείο, σύµφωνα µε την (13) σχετική εγκύκλιο. 

12. Να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η θνησιµότητα για τα είδη τσιπούρας - λαυρακιού 
να µην υπερβαίνει το 17 % και για τα υπόλοιπα µεσογειακά είδη να µην 
υπερβαίνει το 30%.  

13. Να γίνεται συλλογή και αποµάκρυνση των νεκρών ιχθύων σε ηµερήσια βάση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να τηρείται σχετικό αρχείο στην έδρα του 
φορέα. 

14. Απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά από 
τα υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που 
διαθέτουν τη σχετική άδεια. Να τηρείται σχετικό αρχείο στην έδρα του φορέα. 

15. Στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να συγκεντρώνονται σε κλειστά στεγανά 
δοχεία και να διατίθενται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω αδειοδοτηµένων 
προς τούτο φορέων ή τον οικείο ∆ήµο. 

16. Η διαχείριση των απορριµµάτων να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

17. Η µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο σε 
γόνο προερχόµενο από Ιχθυογεννητικούς Σταθµούς και όχι από την αλίευσή 
τους από Ελληνική θαλάσσια περιοχή. 

18. Οι κλωβοί διαχείρισης να φέρουν ειδική καρτέλα στην οποία θα αναγράφεται η 
συγκεκριµένη εργασία που εκτελείται και να φέρουν κάποια ιδιαίτερη ένδειξη 
(πχ διαφορετικό χρώµα από τους υπόλοιπους), ώστε να µπορεί να 
διαπιστωθεί ότι δεν συµµετέχουν στην κυρίως παραγωγική διαδικασία. 

19. Η χρησιµοποιούµενη τροφή να είναι καλής ποιότητας και η διασπορά της να 
γίνεται σε όλη την έκταση των κλωβών. Πριν τη χορήγηση της τροφής να 
εκτελείται «κοσκίνισµα» των σύµπηκτων, ώστε να αποµακρύνεται η σκόνη που 
προκύπτει από το θρυµµατισµό τους. Η τροφή να χορηγείται σε πολλά 
γεύµατα ηµερησίως. 

20. Να χρησιµοποιούνται τροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης 
πρώτες ύλες καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, λεκιθίνες, βιταµίνες και 
ιχνοστοιχεία και οι οποίες: 
- ∆εν θα περιέχουν κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιµατάλευρα ή πτεράλευρα 

και γενικά πάσης φύσης ύλες προερχόµενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά 
ή πτηνά) 

- ∆εν θα περιέχουν φυτικές ύλες προερχόµενες από γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς 
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- ∆εν θα περιέχουν ανεπιθύµητες ή απαγορευµένες ουσίες (ορµόνες, 
αντιβιοτικά κ.λπ.) 

20. Τα δίχτυα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του νερού και να µη διαφεύγουν ιχθύες. 

21. Να γίνεται περιοδική µετακίνηση των ιχθυοκλωβών εφόσον υπάρξει ένδειξη 
φόρτισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την προστασία των βενθικών 
οργανισµών κάτω από αυτά από τα παραπροϊόντα εκτροφής. 

22. Να εκτελείται συχνά καθαρισµός του βυθού της θαλάσσιας µισθωµένης 
έκτασης από δύτες µε ευθύνη του φορέα. 

23. Πριν την εισδοχή γόνου στη µονάδα ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία, για την παρακολούθηση της εφαρµογής των υγειονοµικών 
ελέγχων. 

24. Οι διαδικασίες µεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και φαρµακευτική 
αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής καθώς και συσκευασίας/διάθεσης του 
τελικού προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα τους υγειονοµικούς κανόνες 
και όρους υγειονοµικού ελέγχου της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

25. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να παρακολουθούνται 
συστηµατικά χαρακτηριστικές παράµετροι της ποιότητας του νερού της 
µονάδας και της άµεσης περιοχής. Για τις παρακολουθούµενες παραµέτρους, 
τη συχνότητα των µετρήσεων, τις θέσεις των δειγµατοληψιών κ.λπ., ισχύουν 
τα αναφερόµενα στις κείµενες διατάξεις [Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α /09-12-
2003) και του Π.∆. 51/02-03-2007 (ΦΕΚ 54Α /08-03-2007]. Ειδικότερα να 
µετρούνται: 
- Υδρόβιες βιοκοινωνίες (φυτοβένθος & ζωοβένθος) τουλάχιστον µία φορά 

ετησίως την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου) 
- Θολερότητα µε το δίσκο SECCHI, σε µηνιαία βάση 
- ∆ιαλυµένο οξυγόνο, αιωρούµενα στερεά και αµµώνιο (ΝΗ4), τουλάχιστον 

σε µηνιαία βάση 
- Ίζηµα: ολικός οργανικός άνθρακας, ολικός φώσφορος, ολικό άζωτο και 

χαλκός ανά έτος στο τέλος κάθε παραγωγικής περιόδου 
26. Οι αναλύσεις να γίνονται από διαπιστευµένα και πιστοποιηµένα για τις 

παραµέτρους αυτούς εργαστήρια ή/και µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου µόνιµα 
εγκατεστηµένου στις προβλεπόµενες θέσεις. 

27. Οι δειγµατοληψίες να πραγµατοποιούνται τουλάχιστον: α) στις τέσσερις γωνίες 
και στο κέντρο της µισθωµένης έκτασης και β) σε απόσταση 50 και 100 
µέτρων εκτός της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης, ανάντη του θαλάσσιου 
ρεύµατος. 

28. Να τηρείται αρχείο µε τις σχετικές µετρήσεις στην έδρα του φορέα και στις 
εγκαταστάσεις της πλωτής µονάδας, το τελευταίο θα είναι άµεσα διαθέσιµο σε 
τυχόν έλεγχο από αρµόδια αρχή.  

29. Να συντάσσεται ετήσια έκθεση µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω 
µετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας στο 
περιβάλλον και προτάσεις γι τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη 
µεθοδολογίας παρακολούθησης ή λειτουργίας της δραστηριότητας και να 
αποστέλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, αλιείας και 
κτηνιατρικής, καθώς και στην ΥΠΕΝ/∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

30. Ο φορέας οφείλει να διαθέτει εξοπλισµό πρόληψης και καταπολέµησης 
ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, καθώς και εγκεκριµένου 
«Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» συµβατό µε το τοπικό σχέδιο της Λιµενικής 
Αρχής, για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. 
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31. Στα υλικά κατασκευής ή εµποτισµού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των 
πλωτών εγκαταστάσεων να µην περιέχονται ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού 
και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές οργανώσεις που θεωρούνται 
επικίνδυνες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και για τις οποίες ισχύουν 
περιορισµοί στην κυκλοφορία και χρήση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

32.  Ο φορέας να καταθέτει ετησίως στην αρµόδια υπηρεσία Αλιείας αντίγραφα 
των δελτίων αγοράς γόνου, πώλησης ιχθύων, καθώς και τα ακριβή στοιχεία 
παραγωγής ανά είδος για κάθε παραγωγική περίοδο. 

33. Μετά τη µετεγκατάσταση, ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
που καταλάµβανε, όπως αποµάκρυνση αγκυροβολίων, κλωβών κ.λπ.) 

34. Ο φορέας του έργου να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σχετικά µε τα 
παραγόµενα απόβλητα της µονάδας. 

 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος, προτείνει στο Σώµα 

την αρνητική γνωµοδότηση επί της αναφεροµένης αναδιαµορφωµένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες στην κατεύθυνση επιτάχυνσης 
των διαδικασιών έκδοσης των ανάλογων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για την έγκριση 
των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ. ). 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

και λαµβάνοντας υπόψη  

 

α) την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής  
β) την υπ' αρ. 942/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 
γ) την πρόταση του εισηγητή Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναγνωστόπουλου 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», 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 του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες στην κατεύθυνση 
επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσης των ανάλογων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για 
την έγκριση των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ. ) 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


