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Συνεδρίαση 22η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 246/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη 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. 136158/30-06-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30-
06-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 16ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου συνολικής 
ετήσιας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρείας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ 
στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, που αφορά µετατόπιση 
αυτής και αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων». 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) 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. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία 
- Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, 
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος 
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, 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, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 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. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 241450/12-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 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). 

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 
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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». 

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 Κ.Υ.Α. 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 
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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. 240345/21-12-2016 (δικό µας αρ. πρωτ. 241450/22-12-2016) 
διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής 
της ΜΠΕ που αφορά στην πλωτή µονάδα εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου συνολικής 
ετήσιας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρείας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ 
στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, που αφορά µετατόπιση 
αυτής και αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων και του αρ. πρωτ. 100488/7085/06-
12-2016 διαβιβαστικού της ∆/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε 
συνηµµένα: 

α) Την από Οκτωβρίου 2016 ΜΠΕ. 
β) Το από 17-12-2015 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, σε κλίµακα 1:5000. 
γ) Το από 17-12-2015 σχέδιο Κάτοψης – Τοµής Κλωβών, σε κλίµακα 1:500 
δ) Τις από 09/10/2012 και 18/10/2012 Εκθέσεις ∆οκιµών Νερού θαλάσσης, του 

Εργαστηρίου MEDICENTER ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Α.Ε.  
ε) Αδειοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες και αποτελούν αναπόσπαστα έγγραφα 

της (α) σχετικής ΜΠΕ. 
στ) Φωτογραφική τεκµηρίωση. 

21. Την µε αρ. πρωτ. 69/10-1-2017 (δικό µας αρ. πρωτ. 6497/11-1-2017) αίτηση του ∆ήµου 
Τροιζηνίας – Μεθάνων για χορήγηση αντιγράφου της ΜΠΕ, στο πλαίσιο της δηµόσιας 
διαβούλευσης. 

22. Το γεγονός όχι δεν έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας απόψεις κοινού και 
ενδιαφεροµένου κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης του έργου του θέµατος, 
έως και την παρούσα. 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, 
λαβρακίου συνολικής ετήσιας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων της 
εταιρείας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. 
Νήσων, που αφορά µετατόπιση αυτής και αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων 
ιχθύων, µε συνηµµένη την από Οκτωβρίου 2016 ΜΠΕ, η οποία διαβιβάσθηκε µε το (20) 
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.  
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων 
µεσογειακών ιχθύων συνολικής ετήσιας δυναµικότητας  150 τόνων σε έκταση 10 
στρεµµάτων, της εταιρείας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ στη θέση «Όρµος Στενό Μεθάνων», ∆ήµου 
Τροιζηνίας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, µε το σύστηµα των 
πλωτών κλωβών.  

Σύµφωνα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ, η µονάδα λειτουργούσε σε παρακείµενη έκταση 
10 στρεµµάτων εντός του ίδιου όρµου, αλλά απαιτήθηκε µετεγκατάσταση – µετατόπισή 
της, ώστε να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 31722/4-11-2011 ως προς 
τις αποστάσεις από τις γειτονικές µονάδες. 
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Επίσης δεν πραγµατοποιείται µεταβολή στην έκταση της θαλάσσιας έκτασης που 
θα καταλαµβάνει το ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο αλλά ούτε και αύξηση της δυναµικότητας. 
 

 
 

Εικόνα 1: Θέση της εξεταζόµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε αποτύπωση της παλαιάς και της 
νέας θέσης. 

 
Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) 
κατηγορίας Α, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την (7) σχετική Κ.Υ.Α. και πιο συγκεκριµένα 
στην περιοχή Α.9. Μέθανα - Τροιζηνία. Επίσης, σύµφωνα µε την (6) σχετική Υ.Α., το έργο 
του θέµατος κατατάσσεται στην Οµάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες και στον  α/α 2: Εκτροφή 
θαλάσσιων ιχθύων, Υποκατηγορία Α2 διότι στην περιοχή δεν έχει καθοριστεί ΠΟΑΥ 
(Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). 

 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Γ.1. Θέση και στοιχεία της υφιστάµενης δραστηριότητας των 10 στρεµµάτων 
 

Το πάρκο έχει διαστάσεις 200 x 50 µ και οι συντεταγµένες των κορυφών Κ, Λ, Μ 
και Ν της θαλάσσιας έκτασης  των 10 στρεµµάτων, σε ΕΓΣΑ 87, είναι:  
 

 Κ Λ Μ Ν 

Χ 444245,00 444376,00 444335,00 444204,00 
Υ 4156434,00 4156283,00 4156254,00 4156407,00 

 

Γ.2. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας στη νέα  προτεινόµενη θέση 
 

Το πάρκο έχει διαστάσεις 100 x 100 µ και οι συντεταγµένες των κορυφών Α, Β, Γ 
και ∆ της θαλάσσιας έκτασης  των 10 στρεµµάτων, σε ΕΓΣΑ 87, είναι:  
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 Α Β Γ ∆ 

Χ 444470,36 444540,36 444468,95 444398,85 
Υ 4156227,48 4156298,89 4156368,90 4156297,49 

 

Οι συντεταγµένες των αγκυροβολίων σε ΕΓΣΑ 87 είναι: 

 
 Α’ Β’ Γ’ ∆’ 

Χ 444470,57 444561,57 444468,70 444377,65 
Υ 4156206,27 4156299,10 4156390,15 4156297,28 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το βάθος της θαλάσσιας έκτασης στο κέντρο της µονάδας 
κυµαίνεται από 32 – 36 µ και σε κανένα σηµείο δεν είναι µικρότερο των 20 µ. Επίσης τα 
αγκυροβόλια βρίσκονται εκτός της θαλάσσιας µισθωµένης έκτασης. 

Για την παραγωγή 150 τόνων θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων – κυρίως τσιπούρας 
και λαβρακίου, 75 τόνων/έτος για κάθε είδος - οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν 
είναι: 
- δεκατέσσερις (14) τετράγωνους ιχθυοκλωβούς παραγωγής, 10Χ10 µ., βάθους 6 µ.  
- έξι (6) τετράγωνους ιχθυοκλωβούς παραγωγής, 6Χ6 µ., βάθους 5 µ.  
- δύο (2) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς παραγωγής, εσ. διαµέτρου 14 µ., βάθους 8 µ.  
- δύο (2) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς παραγωγής, εσ. διαµέτρου 16 µ., βάθους 10 µ.  
- πέντε (5) τετράγωνους κλωβούς διαχείρισης, 6Χ6 µ., βάθους 5 µ.  
- µία (1) πλωτή αγκυροβοληµένη εξέδρα εργασίας, διαστάσεων 7Χ7 µ., µε οικίσκο 3Χ3 µ.  
- µία (1) αυτοκινούµενη εξέδρα, διαστάσεων 8Χ7 µ.  
 
Η συνολική επιφάνεια εκτροφής είναι: 3.258,60 τ.µ. 
Η ωφέλιµη επιφάνεια εκτροφής είναι: 2.325,64 τ.µ. 
Ο ωφέλιµος όγκος εκτροφής είναι: 15.960,96 κ.µ. 

 
Στην πλωτή εγκατάσταση η µονάδα χρησιµοποιεί και λοιπό εξοπλισµό, όπως 

αγκυροβόλια, σηµαδούρες και φανούς σήµανσης, δίχτυα και ανταλλακτικά διχτυών, 
αυτόµατο σύστηµα παροχής τροφής, δεξαµενές µεταφοράς ψαριών, πλωτές εξέδρες που 
βοηθούν στο «τάισµα» των ψαριών και στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ζυγούς, 
παγοποιητικό µηχάνηµα και καταδυτικό εξοπλισµό. 

Στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει τη ΜΠΕ, η απόσταση των ορίων της 
θαλάσσιας µισθωµένης έκτασης από την ακτή είναι 50µ, κατά δήλωση, χωρίς να 
συνοδεύεται, ως όφειλε, από βεβαίωση του οικείου Λιµεναρχείου, σύµφωνα µε την (13) 
σχετική Εγκύκλιο. Επισηµαίνεται ότι στη ΜΠΕ του έργου η απόσταση από την ακτή 
προσδιορίζεται στα 51 µ. Επίσης, στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα, αποτυπώνεται σε 
απόσταση 502 µ > 500 µ µια άλλα πλωτή µονάδα εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών 
ιχθύων του φορέα ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ, για την οποία έχει επίσης διαβιβαστεί φάκελος 
από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής για την 
έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου 
από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. δικό µας 
231936/9-12-2016).  

 
Επίσης, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ και στο κεφάλαιο 2.2.4 Απόσταση από οικισµούς, 

αναφέρεται: «Περίπου 1300m Ν της µονάδας βρίσκεται η περιοχή της Τακτικούπολης» και 
ότι σε ακτίνα 500 µ από το κέντρο του θαλάσσιου πάρκου εκτροφής δεν υφίστανται 
βιοµηχανικές και εξορυκτικές µονάδες, τουριστικές µονάδες, λιµενικές εγκαταστάσεις 
διακίνησης πετρελαιοειδών, καταδυτικά πάρκα, παραλίες κολύµβησης που βρίσκονται σε 
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άµεση γειτνίαση µε τουριστικές εγκαταστάσεις και οικιστικές περιοχές και αεροδρόµια που 
βρίσκονται στην ακτογραµµή. Επί των ανωτέρω, ακολουθούν οι επισηµάνσεις – 
διαπιστώσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, σε αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 

 

 
 

Εικόνα 2: Θέση της παλαιάς θέσης της εξεταζόµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση 
µε την µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας του φορέα ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ που χωροθετείται βορείως της 

εξεταζόµενης (Πηγή: Google Maps ) 

 
Γ.3. Συνοδές χερσαίες υποδοµές 

 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η µονάδα για τις απαραίτητες εργασίες της χρησιµοποιεί και 

χερσαίες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείµενη ακτή εντός του Όρµου Στενό 
Μεθάνων. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα αγροτεµάχιο 2 στρεµµάτων 
και περιλαµβάνουν τις εξής υποδοµές: Ψυγεία 56 τ.µ., Ψυγείο 9 τ.µ., Αποθήκη 34,03 τ.µ., 
Γραφείο 12,3 τ.µ, Λουτρό – W.C. 8,75 τ.µ., Φυλάκιο 14,21 τ.µ. 
 Η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις γίνεται από την ακτή ακριβώς κάτω από 
τις χερσαίες εγκαταστάσεις της µονάδας.  
 
Γ.4. Υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις 
 
 Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η εταιρεία για τη συσκευασία των ψαριών χρησιµοποιεί τις 
εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της «ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΩΡΙΩΝ ΑΕ» µε την οποία έχει 
σχετική σύµβαση. Οι εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της «ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΩΡΙΩΝ 
ΑΕ» βρίσκονται στο Σοφικό Κορινθίας, στην οδό Κροκίδα 6, πλησίον της Εθνικής Οδού 
Αρχαίας Επιδαύρου – Ισθµού, σε απόσταση 37km σε ευθεία από τη µονάδα, ενώ η 
πρόσβαση γίνεται µέσω του επαρχιακού, αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου της 
περιοχής. 
 
Γ.5. Παραγόµενα απόβλητα 
Υγρά απόβλητα: Αφορούν στα προϊόντα µεταβολισµού των ιχθύων και µικρές ποσότητες 

βλεννών. 



 8 

Στερεά απόβλητα: Αφορούν στα µη αφοµοιωθέντα από το πεπτικό σύστηµα συστατικά της 
τροφής, µέρος της τροφής που δεν καταναλώνεται, σε στερεά απόβλητα 
οικιακού τύπου και υλικά συσκευασιών καθώς και τυχόν νεκρά ψάρια. 

 
∆. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Από τα στοιχεία του αρχείου που τηρεί η υπηρεσία µας, προκύπτει ότι για την 
εξεταζόµενη υδατοκαλλιέργεια έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες διοικητικές πράξεις: 
1) Η µονάδα έλαβε την µε αρ. πρωτ. Οικ. 61399/21-2-2000 Κοινή Απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ µε θέµα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον 
εκσυγχρονισµό και την αύξηση δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας εκτροφής τσιπούρας 
– λαβρακίουσε πλωτούς κλωβούς, από 100 τον/έτος σε 150 τον/έτος από την εταιρεία 
“Αγία Μαύρα ΕΠΕ”σε θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων στη θέση “Στενό” Μεθάνων 
Τροιζηνίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών -  Πειραιώς Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος 
Πειραιώς», µε χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για όλο το χρονικό 
διάστηµα ισχύος της άδειας ίδρυσης της εν λόγω µονάδας και όχι πέραν της 31-12-2010. 
2) Η αρ. πρωτ. Ε.Α. 446/17-2-1993 Απόφαση Προϊσταµένου της Εποπτείας Αλιείας 
Πειραιά µε θέµα: «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας», σε 
θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων και δυναµικότητας 100 τόνων. 
3) Με το αρ. πρωτ. Φ5834/4361/περ8/11/05-12-2011 διαβιβαστικό της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (δικό µας αρ. πρωτ. 128863/15-12-2011), 
διαβιβάστηκε η ΜΠΕ υφιστάµενης πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου 
συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε µισθωµένη έκταση 10 στρεµµάτων της 
εταιρείας Αγία Μαύρα ΕΠΕ στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας, λόγω 
εκσυγχρονισµού αυτής. 
4) Σε συνέχεια του ανωτέρω,  η Υπηρεσία µας ζήτησε από το φορέα του έργου µε το 
αρ. πρωτ. 128863/11/14-9-2012 έγγραφό της, τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία: 
«- Να προσκοµιστούν αντίγραφα, από το ειδικό βιβλίο, των µετρήσεων των παραµέτρων 
που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την Ε1β/221/65 Υγειονοµική ∆ιάταξη και την αριθ. 
46399/1352/86 απόφαση και των αποτελεσµάτων του ελέγχου του πυθµένα στην περιοχή 
εγκατάστασης της µονάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.61399/21-
02-2000 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την πρώτη καθώς και την 
τελευταία τριετία λειτουργίας της µονάδας. Επιπλέον, θα περιλαµβάνεται σκαρίφηµα 
µε σηµειωµένα τα σηµεία δειγµατοληψίας στην περιοχή της εγκατάστασης καθώς και του 
σηµείου που χρησιµοποιήθηκε ως σηµείο αναφοράς. Στην περίπτωση που 
χρησιµοποιήθηκε αυτόµατο σύστηµα για τη διενέργεια των µετρήσεων αυτό να περιγραφεί 
αναλυτικά. 
- Να επικαιροποιηθεί το τοπογραφικό διάγραµµα της µονάδας, ώστε να αποτυπώνονται οι 
συντεταγµένες των κορυφών του πάρκου και στο σύστηµα ΕΓΣΑ ’87. Στο τοπογραφικό 
διάγραµµα θα πρέπει να αποτυπώνονται και τυχόν υφιστάµενες υδατοκαλλιέργειες στην 
ευρύτερη περιοχή του Στενού των Μεθάνων, όπου είναι εγκατεστηµένη η εν θέµατι 
µονάδα. 
- Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2.α1 της (β) σχετικής ΚΥΑ «…∆εν νοείται 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την 
εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων..». Κατ΄ επέκταση παρακαλούµε για αναλυτική περιγραφή των συνοδών 
και υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων στο σύνολό τους. Σε περίπτωση 
συνεργασίας µε τρίτους θα πρέπει να προσκοµιστούν στοιχεία συστηµατικής συνεργασίας 
(όπως, συµφωνητικά, συµβάσεις, παραστατικά, …)». 
5) Εν συνεχεία, η Υπηρεσία µας απέστειλε προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
την αρ. πρωτ. οικ.133913/12/17-9-2012 Εισήγησή της, προτείνοντας την αναβολή 
γνωµοδότησης για την ΜΠΕ του στοιχείου (3) για τους ανωτέρω λόγους, το δε 
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Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε την υπ’ αρ. 308/2012 Απόφασή του, αποφάσισε 
οµόφωνα την αναβολή γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ που περιγράφεται στο στοιχείο (3), 
για τους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο (4). 
6) Η αρ. πρωτ. Φ5834/4188/περ8/12/25-09-2012 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Α∆Α: Β4ΘΥΟΡ1Κ-ΩΗ∆), µε θέµα: «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά τη λειτουργία υφιστάµενης πλωτής µονάδας εκτροφής 
τσιπούρας, λαβρακίου συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε µισθωµένη έκταση 
10 στρεµµάτων της εταιρείας Αγία Μαύρα ΕΠΕ στη θέση  όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου 
Τροιζηνίας λόγω εκσυγχρονισµού αυτής». Σύµφωνα µε την Απόφαση, το χρονικό 
διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων είναι µέχρι την 12-6-2014, σύµφωνα µε τις 
µεταβατικές διατάξεις της (13) σχετικής Εγκυκλίου και ειδικότερα ύπαρξης ελάχιστης 
απόστασης 500 µ της µονάδας από άλλη γειτονική, που δεν τηρείται. 
7) Το αρ. πρωτ. Φ5834/1821/περ8/14/25-6-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, προς το 
φορέα του έργου, για την έκφραση απόψεων σχετική µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
υφιστάµενης πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Αγία Μαύρα ΕΠΕ στη θέση 
όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων. 
8) Την αρ. πρωτ. Φ5834/2962/περ8/14/20-2-2015 Απόφαση της Γενικής 
∆ιευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής (Α∆Α: ΩΦΓ0ΟΡ1Κ-ΛΕ7) µε θέµα: «Απόρριψη φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ για τη 
λειτουργία υφιστάµενης πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου συνολικής 
ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε µισθωµένη έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρείας Αγία 
Μαύρα ΕΠΕ στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων». Στους 
λόγους της απόρριψης αναφέρεται, µεταξύ άλλων, α) η γειτνίαση της πλωτής µονάδας µε 
άλλη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ) σε απόσταση 325 µ, µικρότερης 
δηλαδή των 500 µ που ορίζει η (7) σχετική ΚΥΑ και β) το γεγονός ότι αν και προτάθηκε 
από το φορέα ανάµεσα σε άλλες εναλλακτικές λύσεις η αλλαγή της παραγωγικής 
διαδικασίας, δηλ. εφαρµογή βιολογικής µεθόδου εκτροφής, ώστε να µπορεί να µειωθεί η 
ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση µεταξύ γειτονικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στα 300 
µέτρα, ο γειτονικός φορέας  δεν διατίθεται να υιοθετήσει βιολογική µέθοδο εκτροφής, αν 
και ενηµερώθηκε επί της λύσης αυτής (η εκτροφή αυτή αφορά αµφότερες τις γειτονικές 
µονάδες). Καταλήγει αναφέροντας ότι «παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών 
προϋποθέσεων του νόµου και δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία ΕΠΟ». 
9) Την από 9-3-2015 ένσταση του φορέα του έργου κατά της απόφασης απόρριψης 
φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ του στοιχείου (8), προς τον Υπουργό Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία 
µας και έλαβε αρ. πρωτ. 55348/13-03-2015. 
10) Το µε αρ. πρωτ. οικ. 240345/21-12-2016 (δικό µας αρ. πρωτ. 241450/22-12-2016) 
διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών: α) της µε αρ. πρωτ. 
100488/7085/06-12-2016 διαβίβασης ΜΠΕ πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, 
λαβρακίου συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεµµάτων της εταιρείας Αγία Μαύρα ΕΠΕ στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου 
Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, που αφορά µετατόπιση αυτής και αλλαγή του είδους των 
εκτρεφοµένων ειδών και β) της από Οκτωβρίου 2016 ΜΠΕ και αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσας εισήγησης. 
 
Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Αναφορικά µε το εξεταζόµενο έργο στην παρούσα εισήγηση, η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνει τα 
ακόλουθα: 
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1) Σχετικά µε την απόσταση από τη γειτονική πλωτή µονάδα υδατοκαλλιέργειας 
του φορέα «Σταύρου Σταµάτη» 
 

Το θέµα της απόστασης της εξεταζόµενης υδατοκαλλιέργειας από την πλωτή 
µονάδα του φορέα «Σταύρου Σταµάτη», έχει επιλυθεί µε µετακίνηση της εξεταζόµενης, έτσι 
ώστε η µεταξύ τους απόσταση να πληροί το κριτήριο της ελάχιστης µεταξύ τους 
απόστασης των 500 µ, βάσει της (7) σχετικής ΚΥΑ. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1: 
«Κριτήρια Χωροθέτησης» του άρθρου 7 «Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης 
µονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας», της (7) σχετικής Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι: «Η 
ελάχιστη απόσταση µεταξύ γειτονικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας είναι πεντακόσια (500) 
µέτρα. Η απόσταση µπορεί να µειώνεται στα τριακόσια (300) µέτρα όταν αµφότερες οι 
γειτονικές µονάδες είναι µονάδες βιολογικής καλλιέργειας». Στο σηµείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι η εξεταζόµενη µονάδα είχε προτείνει την αλλαγή της εκτροφής των ιχθύων, 
από εντατική σε βιολογική (και για τις δύο πλωτές µονάδες), όµως ο φορέας της γειτονικής 
µονάδας δεν αποδέχθηκε την πρόταση, µε αποτέλεσµα την απόρριψη του φακέλου 
ανανέωσης ΑΕΠΟ, που αναφέρεται στο στοιχείο (8) στο κεφάλαιο «Ιστορικό του Έργου» 
της παρούσας εισήγησης. Εποµένως, βάσει του συνηµµένου µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ 
τοπογραφικού διαγράµµατος, η µεταξύ τους απόσταση είναι 502 µ. και συνεπώς τηρείται 
το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης των 500 µ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. 

 
2) Σχετικά µε την απόσταση των ορίων της θαλάσσιας µισθωµένης έκτασης 
από τον οικισµό της Τακτικούπολης του ∆ήµου Τροιζηνίας – Μεθάνων 

 
Στο από 17-12-2015 τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχανικού Γεώργιου 

Μπαµπούσκου, που υποβλήθηκε συνηµµένα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ, αποτυπώνεται η 
εξεταζόµενη πλωτή µονάδα, τα όρια της οποίας φαίνεται να απέχουν 740 µ από τον 
οικισµό της Τακτικούπολης, σε αντίθεση µε τα όσα αναφέρονται στην εξεταζόµενη ΜΠΕ, 
ότι: «Περίπου 1300m Ν της µονάδας βρίσκεται η περιοχή της Τακτικούπολης». 

Σύµφωνα µε την (7) σχετική Κ.Υ.Α. και συγκεκριµένα, την παράγραφο 1: «Κριτήρια 
Χωροθέτησης» του άρθρου 7 «Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης µονάδων και 
υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας», αναφέρεται ότι: «i)Γενικά Κριτήρια: Τα όρια της 
µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των µονάδων…είναι σκόπιµο να 
απέχουν…».  

∆ηλαδή οι αποστάσεις από τις χρήσεις που ορίζει η (7) σχετική Κ.Υ.Α. µετρούνται 
από τα όρια της θαλάσσιας µισθωµένης έκτασης και όχι από το κέντρο αυτής. 

Επίσης, στο 4ο εδάφιο των Γενικών Κριτηρίων Χωροθέτησης του άρθρου 7 της (7) 
σχετικής Κ.Υ.Α., αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση χωροθέτησης µονάδων ή ζωνών 
υδατοκαλλιεργειών σε κλειστούς κόλπους ή στενούς θαλάσσιους διαύλους, οι 
εγκαταστάσεις των µονάδων θα πρέπει να απέχουν 1.500 µ από νοµίµως υφιστάµενους 
οικισµούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόµενες από εγκεκριµένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ» 
καταλήγοντας στο τέλος της υποπαραγράφου των Γενικών Κριτηρίων ότι: «Όλες οι 
ανωτέρω αποστάσεις µετρούνται σε ευθεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 
παρόν».  

Όσον αφορά στον ορισµό του κλειστού κόλπου, αυτός δίνεται στην (13) σχετική 
Κοινή Εγκύκλιο, όπου αναφέρεται: «Κλειστός θαλάσσιος κόλπος: χαρακτηρίζεται αυτός 
του οποίου το µήκος (ο µεγαλύτερος άξονας) είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το άνοιγµα του 
στοµίου του ή η ταχύτητα των θαλάσσιων ρευµάτων είναι <3cm/s». 

∆εδοµένου ότι στην παράγραφο 3 της (14) σχετικής Κοινής Εγκυκλίου, µε την 
οποία δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, αναφέρεται ότι: 
«…∆ιευκρινίζεται ότι ο τρόπος µέτρησης της απόστασης σε ευθεία γραµµή, θα ισχύει όταν 
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υπάρχει “οπτική επαφή” και δεν παρεµβάλλεται τµήµα ξηράς, µεταξύ της υπό 
εγκατάσταση µονάδας υδατοκαλλιέργειας και των διαφόρων εγκαταστάσεων ή άλλης 
υφιστάµενης µονάδας υδατοκαλλιέργειας και όταν παρεµβάλλεται τµήµα ξηράς», 
επισηµαίνεται ότι η µοναδική αναφορά σε θέµατα οπτικής επαφής στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, γίνεται στο 
εδάφιο 2ο των Γενικών Κριτηρίων των Κριτηρίων Χωροθέτησης του άρθρου 7, όπου 
αναφέρεται: «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».  

Τέλος, µε την παρ. 7α του άρθρου 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.), του Ν. 
4269/28-6-2014 (Α΄142), ορίζεται ότι: «Όπου στις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας 
αναφέρονται τα “Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης” 
νοούνται εφεξής τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του παρόντος άρθρου», στα οποία 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη 
ουσιώδεις τροποποιήσεις, όπως γραµµατικές διατυπώσεις, διορθώσεις σφαλµάτων, 
αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρµόνιση κειµένων και διαγραµµάτων. Οι πιο πάνω 
τροποποιήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης για 
την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

 
Αναφορικά µε τον καθορισµό της περιοχής µελέτης του εξεταζόµενου έργου µε 

κύκλο ακτίνας 500 µ από το κέντρο της θαλάσσιας µισθωµένης έκτασης, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην ΜΠΕ, επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την Υ.Α. οικ. 170225/20-1-2014 
(ΦΕΚ 135/τ. Β/27-1-2014) µε θέµα Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ …. και στο 
Παράρτηµα 2: Βασικές Προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας και στην παράγραφο 8: Υφιστάµενη Κατάσταση 
του Περιβάλλοντος, υποπαράγραφος 8.1: Περιοχή Μελέτης, ορίζεται ότι η ελάχιστη 
ακτίνα της περιοχής µελέτης, για εµβαδικά έργα και δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας Α2, είναι 1 Km από τα όρια του γηπέδου ή του χώρου 
εγκατάστασης για περιοχές εκτός ορίων οικισµών.  
 
3) Σχετικά µε τα ελάχιστα βάθη της θαλάσσιας έκτασης 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της (7) σχετικής Κ.Υ.Α. και συγκεκριµένα την παράγραφο 
ii) Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, προβλέπεται για τις 
θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες ότι: «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». Στο από 17-12-2015 σχέδιο Κάτοψης – 
Τοµής Ιχθυοκλωβών του µηχανικού Γεώργιου Μπαµπούσκου, φαίνεται ότι τα µεγαλύτερα 
δίχτυα έχουν βάθος 10 µ ενώ το ελάχιστο βάθος της έκτασης εγκατάστασης είναι 25 µ. 
Εποµένως πληρείται το κριτήριο που αναφέρεται ανωτέρω. 

 
4) Σχετικά µε τη χωροθέτηση των Συνοδών Χερσαίων Εγκαταστάσεων 
 

Σύµφωνα µε την (7) σχετική Κ.Υ.Α. και ειδικότερα την παρ. 2.α1, του άρθρου 4: 
Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα – Αναγκαίες υποδοµές για τη λειτουργία των 
µονάδων υδατοκαλλιέργειας αναφέρεται ότι «Οι συνοδές χερσαίες υποδοµές 
χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των πλωτών εγκαταστάσεων. ∆ε νοείται 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την 
εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες υποδοµές που λόγω της φύσης και των 
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λειτουργικών αναγκών των πλωτών µονάδων, πρέπει να χωροθετούνται σε σχετική 
εγγύτητα µε τις θαλάσσιες εκτάσεις…» 

Στην περίπτωση του εξεταζόµενου έργου οι συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις 
χωροθετούνται πλησίον των πλωτών εγκαταστάσεων, σύµφωνα δηλαδή µε τις 
προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις υδατοκαλλιέργειες, όσον αφορά στα κριτήρια χωροθέτησής τους. 

 
6) Σχετικά µε την ύπαρξη ή µη λειµώνων του είδους Posidonia oceanica 
 

Στην εξεταζόµενη ΜΠΕ δεν αναφέρεται αν η µονάδα στη νέα της θέση βρίσκεται 
πάνω από λειµώνες του είδους Posidonia oceanica ή και άλλα προστατευόµενα 
ενδιαιτήµατα για τα οποία προκύπτει ανάγκη απόλυτης προστασίας, σύµφωνα µε το 
εδάφιο γ της παρ. 3: Απαγόρευση εγκατάστασης µονάδων υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 
7: Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης µονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας 
της (7) σχετικής Κ.Υ.Α.   
 
7) Σχετικά µε την απόσταση της εξεταζόµενης πλωτής µονάδας από την 
ακτογραµµή 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της (7) σχετικής ΚΥΑ «Τα όρια της µισθωµένης έκτασης 
εγκατάστασης µονάδας απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) µ. από την ακτογραµµή, 
κριτήριο που πληρείται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εξεταζόµενη ΜΠΕ τοπογραφικό 
διάγραµµα. Όµως σύµφωνα µε την (13) σχετική ΚΥΑ, «Η απόσταση από την ακτή και το 
βάθος της θάλασσας θα βεβαιώνονται από τα κατά τόπους Λιµεναρχεία», δικαιολογητικό 
που δεν έχει υποβληθεί µαζί µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Το σύντοµο Ιστορικό του έργου, 
 
(2) Τις  Επισηµάνσεις - ∆ιαπιστώσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το γεγονός ότι η εξεταζόµενη πλωτή 
µονάδα δεν πληροί το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης των 1.500 µ από τον οικισµό της 
Τακτικούπολης, σύµφωνα µε τα «Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης µονάδων και 
υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας» του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. 
 
(3) Την µε αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
ζητά την αναστολή εφαρµογής της Κ.Υ.Α. 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, 
 
(4) Την παρ. 2 του άρθρου 12 των Μεταβατικών ∆ιατάξεων του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, όπου 
αναφέρεται ότι: «Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, είτε 
προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος είτε µετεγκαθίστανται µετά την λήξη των 
αδειών τους σε Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών  (ΠΑΥ) ή εκτός, µε τις 
προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες 
καταργούνται», 
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(5) Την παρ. 7α του άρθρου 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.), του Ν. 4269/28-6-
2014 (Α΄142), όπου αναφέρεται: «Όπου στις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας 
αναφέρονται τα “Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης” 
νοούνται εφεξής τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του παρόντος άρθρου», 
 
(6) Την παρ. 6 του άρθρου 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.), του Ν. 4269/28-6-
2014 (Α΄142), όπου αναφέρεται: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, 
µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε εγκεκριµένα 
Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια, όπως γραµµατικές διατυπώσεις, διορθώσεις σφαλµάτων, 
αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρµόνιση κειµένων και διαγραµµάτων. Οι πιο πάνω 
τροποποιήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνο 
εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», 
 
η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής εισηγείται αρνητικά για την ΜΠΕ του 
έργου του θέµατος. 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

και  
Λαµβάνοντας υπόψη : 

 
1) Το σύντοµο ιστορικό του έργου, όπως παρουσιάζεται στην ανωτέρω εισήγηση της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
(2) Τις  Επισηµάνσεις - ∆ιαπιστώσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το γεγονός ότι η εξεταζόµενη πλωτή 
µονάδα δεν πληροί το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης των 1.500 µ από τον οικισµό 
της Τακτικούπολης, σύµφωνα µε τα «Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης µονάδων 
και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας» του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. 
 
(3) Την µε αριθ. 48/2012 απόφασή του, µε την οποία ζητά την αναστολή εφαρµογής της 
Κ.Υ.Α. 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, 
 
(4) Την παρ. 2 του άρθρου 12 των Μεταβατικών ∆ιατάξεων του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, όπου 
αναφέρεται ότι: «Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, είτε 
προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος είτε µετεγκαθίστανται µετά την λήξη των 
αδειών τους σε Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών  (ΠΑΥ) ή εκτός, µε τις 
προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι 
άδειες καταργούνται», 
 
(5) Την παρ. 7α του άρθρου 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.), του Ν. 4269/28-6-
2014 (Α΄142), όπου αναφέρεται: «Όπου στις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας 
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αναφέρονται τα “Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης” 
νοούνται εφεξής τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του παρόντος άρθρου», 
 
(6) Την παρ. 6 του άρθρου 5: Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.), του Ν. 4269/28-6-
2014 (Α΄142), όπου αναφέρεται: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, 
µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε εγκεκριµένα 
Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια, όπως γραµµατικές διατυπώσεις, διορθώσεις σφαλµάτων, 
αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρµόνιση κειµένων και διαγραµµάτων. Οι πιο πάνω 
τροποποιήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, 
µόνο εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πλωτής 
µονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου συνολικής ετήσιας 150 τόνων, σε θαλάσσια 
έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρείας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ, στη θέση όρµος Στενό 
Μεθάνων, ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, που αφορά µετατόπιση αυτής και αλλαγή του 
είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων. 

 
 
 

 
 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


