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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 2η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 19/2019 

Σήμερα 24/01/2019 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. 18222/18-01-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις  
18-01-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την πλωτή 
μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε.» 
ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, εξωτερικά του 
όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση, εκσυγχρονισμό 
και επέκταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας αυτής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων,  Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος 
Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου 
Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- 
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - 
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος.  
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - 
Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βρούστης Αριστείδης, 
Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Λαμπρίδου Μαρία, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. 153491/18/12-12-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). 
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3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1661/τ.Β΄/11-5-18) όπως ισχύει.  

4. Την αριθμ. οικ.130459/2-07-118 (ΦΕΚ 2780/τ.Β ́/12-07-18 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας 
Αττικής, Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου. 

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία 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. ΔΙΠΑ/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 Διοικητικής 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 Δεύτερο 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) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις». 

13. Την Α.Π. οικ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων 
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων». 

14. Την με αρ. πρωτ. 822/50278/22-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ) 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 (ΑΔΑ: ΒΕ56Β-Ω6Σ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Διευκρινίσεις 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)» 
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16. Την με αρ. πρωτ. 1285/77181/20-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΒ-31Η) Κοινή Εγκύκλιο των 
Υπουργείων ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: 
«Διευκρινίσεις 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. 147782/26-7-18 (αρ. εισερχ. 153107/2-8-18) και σε ορθή 
επανάληψη με αρ. πρωτ. οικ. 149397/27-7-18 (αρ. εισερχ. 153491/2-8-18) 
διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής (i) της ΜΠΕ για την ‘’υφιστάμενη πλωτή μονάδα υδατοκαλλιέργειας της 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, 
σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, εξωτερικά του όρμου «Βαθύ» του Δ. 
Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση 
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας αυτής’’ και (ii) του αρ. πρωτ. 62354/3731//24-7-
18 διαβιβαστικού της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
συνημμένα: 

α) Την ΜΠΕ (από Μάρτιο 2018). 
β) Το Τοπογραφικό Διάγραμμα από Αύγουστο 2017, σε κλίμακα 1:5000. 
γ) Το σχέδιο Κάτοψης Κλωβών από Αύγουστο 2017, σε κλίμακα 1:1000  
δ) Τις από 07-6-16, 1-6-16, 24-5-16 Εκθέσεις Δοκιμών Νερού της AGROLAB 
Α.Ε. και την από 8-3-18 μικροβιολογική ανάλυση νερού της  MEDICENTER 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 
ε) Τεχνική Έκθεση για την αιτιολόγηση τοποθέτησης εξωτερικών 
αγκυροβολίων, γνωμοδότηση αρ. 403/1992 του ΝΣΚ , ιδιωτικά συμφωνητικά 
και λοιπή Αλληλογραφία με υπηρεσίες που αφορούν άδεια λειτουργίας ΑΕΠΟ, 
προέγκριση παραχώρησης, μίσθωση θαλάσσιας έκτασης κλπ. και αποτελούν 
αναπόσπαστα έγγραφα της (α) σχετικής ΜΠΕ  
στ) Φωτογραφική τεκμηρίωση. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της ‘’ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε.’’ ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 
20 στρεμμάτων, εξωτερικά του όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που 
αφορά μετατόπιση, εκσυχρονισμό και επέκταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας 
αυτής, με συνημμένη την από Μάρτιο 2018 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 Διοίκησης 
Αττικής.  
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στη δημιουργία 

πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση εξωτερικά του 
όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, 
με το σύστημα των πλωτών κλωβών, η οποία θα προκύψει από:  

α) μετατόπιση κατά 127 μ. (νοτιοδυτικότερα) της υφιστάμενης λειτουργούσας 
μονάδας του φορέα, θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων και ετήσιας 
δυναμικότητας 190 τόνων, από παρακείμενη θέση στην περιοχή εξωτερικά του 
όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας 
β) εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας  και  
γ) την επέκταση της κατά θαλάσσιας έκτασης επί πλέον 5 στρεμμάτων 

 
με σκοπό τη δημιουργία μονάδας συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων στη 
θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ»και δυναμικότητας 190 τόνων ετησίως. 
 

 
 

Εικόνα 1: Θέση της εξεταζόμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (Πηγή: Google Maps) 
 

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.10. Σαλαμίνα-Μέγαρα- 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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Γ.1. Θέση και στοιχεία της υφιστάμενης δραστηριότητας των 15 στρεμμάτων 
 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ ‘87) του υφιστάμενου θαλάσσιου  
πάρκου εκτροφής, όπως παρουσιάζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000 του Αγρ. 
Τοπογράφου Μηχανικού Ευθύμιου Ντόκα (Αυγουστος 2017), με αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 
114263, είναι οι ακόλουθες::  

 

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

Το νέο θαλάσσιο πάρκο εκτροφής έκτασης 200m x 100m έχει τις ακόλουθες 
γεωγραφικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ ‘87), όπως παρουσιάζονται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα 1:5000 του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Ευθύμιου Ντόκα (Άγουστος 2017), 
με αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 114263:  
 

α/α Χ Y 

Α1 449103.53 4200495.18 

Α2 449232.53 4200648.02 

Α3 449156.12 4200712.52 

Α4 449027.11 4200559.68 

Οι συντεταγμένες των κορυφών των αγκυροβολίων σε ΕΓΣΑ 87 είναι: 

α/α Χ Y 

Α1’ 449086.57 ;4200444.07 

Α2’ 449260.72 4200650.40 

Α3’ 449146.09 4200747.15 

Α4’ 448971.94 4200540.82 

 
Εικόνα 2: Κοντινότερη άποψη της θέση της εξεταζόμενης μονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας (Πηγή: Google Maps ) 

α/α Χ Y 

Α 449248.172 4200801.663 

Β 449286.043 4200781.453 

Γ 449201.999 4200595.000 

Δ 449114.359 4200652.486 
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       Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το βάθος της θαλάσσιας έκτασης στην περιοχή λειτουργίας 
της μονάδας δεν είναι μικρότερο των 20 μ και τα αγκυροβόλια βρίσκονται εκτός της 
θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης. 

Για την παραγωγή 190 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, οι εγκαταστάσεις που 
θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Κλωβοί παραγωγής 
- 2   κυκλικοί κλωβοί εσωτ. διαμέτρου Δ=38.2 m και περιμέτρου Π=120m  
- 14 κυκλικοί κλωβοί εσωτ. διαμέτρου Δ=19.1 m και περιμέτρου Π=60  m  
- 4   κυκλικοί κλωβοί εσωτ. διαμέτρου Δ=12.7 m και περιμέτρου Π=60  m 

• Κλωβοί διαχείρισης 
- 4 κυκλικοί κλωβοί περιμέτρου Π=40  m 

-  
Συνολική θαλάσσια έκταση 20 στρέμματα 
Η συνολική επιφάνεια  των κλωβών είναι: 9.024,41 τ.μ. 
Η ωφέλιμη επιφάνεια είναι: 6.806,72 τ.μ. 
Ο ωφέλιμος κυβισμός είναι: 66.041,39 κ.μ. 

 
Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας οι πλωτές εγκαταστάσεις θα φωτοσημανθούν 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το ΓΕΝ και την Υπηρεσία Φάρων. 
Στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη ΜΠΕ, η απόσταση των ορίων της 

θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από την ακτή είναι 53 μ > 50μ. κατά δήλωση, χωρίς να 
συνοδεύεται, ως όφειλε, από βεβαίωση του οικείου Λιμεναρχείου, σύμφωνα με την (13) 
σχετική Εγκύκλιο. 

Επίσης, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, σε ακτίνα 1.000 μ. από 
το κέντρο της νέας θέση εγκατάστασης δεν υπάρχουν οι χρήσεις του άρθρου 7 της (7) 
σχετικής Κ.Υ.Α., δηλαδή, τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 
εγκαταστάσεις, λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών 
μονάδων, καταδυτικά πάρκα, παραλίες κολύμβησης, αεροδρόμια, οικισμοί κλπ. ούτε 
άλλη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στην υπό εξέταση περιοχή (1 χλμ) δεν υφίσταται εντός σχεδίου περιοχή. Τα όρια του 
ΓΠΣ Σαλαμίνας απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από 3,2 χλμ.  

Η προτεινόμενη θέση εντάσσεται στην λεκάνη απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής, 
στο παράκτιο υδατικό Σύστημα « Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος» (κωδ. EL02626C0010N) 
με συνολική κατάασταση «Μέτρια». 

Η εν λόγω θέση ανήκει στηις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειαών Κατηγορίας 
Α (Π.Α.Υ.Α) υποκατηγορίας Α.10 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΕΓΑΡΑ. 

  Τέλος, σύμφωνα με την ΜΠΕ η μονάδα δεν είναι σε περιοχή που περιλαμβάνεται σε 
Εθνικούς Δρυμούς ή στο δίκτυο Ramsar ή  Natura 2000  και δεν βρίσκεται σε ειδικά 
προστατευμένες ζώνες. 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 -Posidonia oceanica και άλλα παρεμφερή είδη (Cymodocea 
nodosa, Zostera marina και Zostera moltii). 

 
Γ.3. Συνοδές χερσαίες υποδομές 

 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις για την μεταφορά των 
πρώτων υλών και του προσωπικού θα γίνεται με πλωτό μέσο από τον παρακείμενο 
όρμο, όπως και η διακίνηση του τελικού προϊόντος. Ο προβλήτας αυτός, στο εσωτερικό 
του όρμου, δεν είναι αποκλειστικής χρήσης  της μονάδας. 
Συνοπτικά περιλαμβάνουν: 
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Προβλήτα, διαμορφωμένο χερσαίο χώρο και οδό προσπέλασης για την πρόσβαση από 
και προς την πλωτή μονάδα, επί αιγιαλού & παραλίας. 
Αποθήκη, αποδυτήριο και φυλάκιο για την εξυπηρέτηση των αναγκώνv της πλωτής 
μoνάδας και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από κακόβουλες ενέργειες, 
εξυπηρέτησης, ασφάλεια και παραμονή προσωπικού και δυτών. Τα κτίσματα είναι 
υφιστάμενα και ο φορέας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες νομιμοποίησή 
τους (Ν.4495/2017). 
Η συνολική επιφάνεια των παρεμβάσεων επί μισθωμένης χερσαίας έκτασης (πέντε επί 
μέρους αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 4.441,17 τ.μ.) στην θέση «Τουρκολίμανο» ή 
«Βαθύ», ανέρχεται σε 310 τ.μ. (η τσιμεντοστωμένη οδός) και η συνολική επιφάνεια των 
κτηρίων επί αυτής ανέρχεται σε 84,45 τ.μ. (αποθήκη = 40,56 τ.μ., αποδυτήριο =8 τ.μ. και 
φυλάκιο= 35,89 τ.μ.). 
 Επί ζώνης αιγιαλού και παραλίας: 
Προβλήτας (μη αποκλειστικής χρήσης): 236 τ.μ. επί αιγιαλού και 16 τ.μ. επί παραλίας 
Τσιμεντροστρωμένη οδός : 132 τ.μ. επί αιγιαλού και 100 τ.μ. επί παραλίας 
  
Γ.4. Υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις 
 
 Όσον αφορά στη συσκευασία θα γίνεται, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, από τις 
εγκαταστάσεις (συσκευαστήριο) της εταιρείας ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΩΡΙΩΝ Α.Ε. που 
υφίστανται στο Σοφικό Κορινθίας, με κωδικό συσκευασίας N:28.S117. 
 Όσον αφορά στην αποθήκευση των ιχθυοτροφών, εφοδίων και υλικών της 
μονάδας ο φορέας, όπως προαναφέρθηκε, έχει προβεί σε συμφωνία μίσθωσης 
αγροτικής έκτασης στην θέση «Τουρκολίμανο» ή «Βαθύ» . 
 
Γ.5  Φάση Κατασκευής 
 
Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των αναγκαίων αγκυροβολίων και των ιχθυοκλωβών. Τα 
αγκυροβόλια που θα εκτείνονται εκτός των ορίων των 20 στρεμμάτων στην θέση 
εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», θα περιλαμβάνουνυλικά όπως μπλόκια, σχοινιά , άγκυρες, 
αλυσίδες κλπ. Οι κλωβοί θα συνδεθούν με το αγκυροβόλια και η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί σε 2-3 μήνες. 
 
Γ.6   Φάση λειτουργίας  
Στο πάρκο θα γίνεται εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων από το βάρος των 2 gr 
μέχρι μέσο βάρος 350gr.  Ο συνολικός χρόνος εκτροφής υπολογίζεται σε 17 μήνες. Για 
να υπάρχει παραγωγική ροή καθ’ όλο το χρόνο, θα δέχεται γόνο τρεις φορές το χρόνο.  
 
Γ.7. Παραγόμενα απόβλητα 
Υγρά απόβλητα: Αφορούν στα προϊόντα μεταβολισμού των ιχθύων και τις απώλειες των 

ιχθυοτρόφων. 
Στερεά απόβλητα: Αφορούν σε στερεά απόβλητα οικιακού τύπου και υλικά συσκευασιών 

καθώς και τυχόν νεκρά ψάρια. 
 
Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Για την εξεταζόμενη υδατοκαλλιέργεια έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες διοικητικές 
πράξεις: 

▪ Η με αρ. πρωτ. 22450/1130/30.3.2017 «Ανανέωση απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.Α.Ε. ετήσιας 
δυναμικότητας 190 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 
15 στρεμμάτων εξωτερικά του όρμου Βαθύ Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων», 
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δεκαετούς διάρκειας από την Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής . 

▪ Η με αρ. πρωτ. οικ.42226/354//22-5-17 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τροποποίησης της αριθμ. οικ. 
63203/588/5-8-16 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής άδειας λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας 
Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.Α.Ε, σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας 
έκταση 15 στρεμμάτων., στη θέση εξωτερικά του όρμου Βαθύ Δήμου Σαλαμίνας 
Περιφέρειας Αττικής», λόγω Ανανέωσης της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων 

▪ Η α.π. οικ. 6257/54//24-1-18 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης της χρήσης 
θαλάσσιας έκτασης  είκοσι (20) στρεμμάτων, με απαυθείας μίσθωση, στην εταιρεία 
Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.Α.Ε, για την μετατόπιση και επέκταση 
λειτουργόυσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη  θέση εξωτερικά του 
όρμου Βαθύ Δήμου Σαλαμίνας Περιφέρειας Αττικής». 

▪ Η α.π. 2635/94447//25-8-2018 Απόφαση χορήγησης κωδικού αριθμού σε 
εκμετάλευση παραγωγής πρΙόντων παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας. 

▪  
  Επίσης έχει συναφθεί η αριθμ. 15 Πράξη Τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 14.633/01-
11-2016 συμβολαίου αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης, του συμβολαιογράφου 
Αθηνών Δημητρίου Κ. Κωφόπουλου. 
Στο παράρτημα της ΜΠΕ περιλαμβάνονται οι εξής μετρήσεις: 
Έκθεση Δοκιμών  αριθμ. 20-207/07-06.16  (χημική ανάλυση θαλασσινού νερού) 
Έκθεση Δοκιμών  αριθμ. 01-4516/1-6-16  (φυσικοχημική ανάλυση θαλασσινού 
νερού) 
Έκθεση Δοκιμών  αριθμ. 04-10481/24-5-16  (μικροβιολογική ανάλυση θαλασσινού 
νερού) 
Έκθεση Δοκιμών  αριθμ. 0159/Β41//08-03-2018 (φυσικοχημική & μικροβιολογική 
ανάλυση θαλασσινού νερού) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

(1) Πληρούνται, σύμφωνα με την ΜΠΕ, 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. 

(2) 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,  

η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εισηγείται θετικά για την έγκριση 
της ΜΠΕ της ιχθυοκαλλιέργειας του θέματος, με τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς 
όρους:  
   
Ε. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

- Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: 
Στάθμη θορύβου: Για σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με Π.Δ. 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) 
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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 (13) σχετική εγκύκλιο)  

3. Να μην πραγματοποιηθεί καμία νέα 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. 
- Διαλυμένο 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 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 
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μεγαλύτερων διχτύων, το οποίο και θα βεβαιώνεται από το οικείο Λιμεναρχείο, 
σύμφωνα με την (11) 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 (15) σχετική. 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 Δήμο. 

16. Η διαχείριση των νεκρών ιχθυδίων να γίνεται σύμφωνα με το (18) σχετικό 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

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: 
- Δεν θα περιέχουν κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιματάλευρα ή πτεράλευρα και 

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

- Δεν θα περιέχουν φυτικές ύλες προερχόμενες από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς 

- Δεν θα περιέχουν ανεπιθύμητες ή απαγορευμένες ουσίες (ορμόνες, 
αντιβιοτικά κλπ) 

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 
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μετρήσεων, τις θέσεις των δειγματοληψιών κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
κείμενες διατάξεις [Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α /09-12-2003) και του Π.Δ. 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 
- Διαλυμένο 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 
ΥΠΕΚΑ/ Δνση 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. 

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.) 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα την 
αρνητική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
δεδομένου ότι : 

1. Δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση του οικείου Λιμεναρχείου, ως όφειλε, για την 
απόσταση των ορίων της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από την ακτή σύμφωνα 
με την 13 σχετική αναφερόμενη εγκύκλιο της εισήγησης. 

2. Δεν έχει προσκομιστεί γνωμοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την ύπαρξη ή μη 
υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας και άλλων παρεμφερών ειδών. 

3. Την  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αναστολή εφαρμογής της 
Κ.Υ.Α (Ε.Π.Χ.Σ για της Υδατοκαλλιέργειες) στην Περιοχή της Αττικής.    
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
λαμβάνοντας υπόψη :  
➢ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 

Περιφέρειας Αττικής,  
➢ την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής & Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής,  κ. Α. Αναγνωστόπουλου,  
➢ την υπ’ αριθμ. 182/2018 (ΑΔΑ: Ω88ΧΩ1Ε-66Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σαλαμίνας, την υπ’ αριθμ. 25/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΕΔΩ1Ε-ΓΜΦ) απόφαση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαλαμίνας και την υπ’ αριθμ. 21/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨΤΩ1Ε-
ΕΣ1) απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε.» 
ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, εξωτερικά του 
όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση, εκσυγχρονισμό 
και επέκταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας αυτής, διότι :  

 
1. δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση του οικείου Λιμεναρχείου, ως όφειλε, για την 

απόσταση των ορίων της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από την ακτή, 
σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο των 
Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: 
«Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων», 

2. δεν έχει προσκομιστεί γνωμοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την ύπαρξη ή μη 
υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας και άλλων παρεμφερών ειδών, 

3. ισχύει η με αριθμ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2505/τ.Β’/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. 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Κ. Ψαραδέλης. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


