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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 86/2021 

Σήμερα 28/4/2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-
ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 324620/22-4-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/4/2021 αντίστοιχα, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, 
Σαλαμίvος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, 
Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης 
Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και 
της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. 
Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.».  
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα πέντε 
(85) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
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Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, 
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος 
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη 
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής 
Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), 
Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Ανδρεάκος Δημήτριος, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε 
το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 319733/21-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,  που εστάλη με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 
2. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018). 

3. Την με αρ. πρωτ. οικ. 58426/26-2-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία ο κ. Φλώρος Κωνσταντίνος του Ξενοφώντος αναλαμβάνει καθήκοντα 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής. 

4. 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). 

5. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

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» και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 
2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), β) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-
2018 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 
5798/Β/21-12-2018), δ) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-4-
2020) και ε) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (ΦΕΚ 3291/6-8-2020) 

7. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5-9-2006 (Β΄1225) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 

8. Την ΚΥΑ οικ. 40238/2017 (Β΄3759) «Τροποποίηση της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/5-9-2006 (Β΄1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001». 

9. Η Υ.Α. Η.Π. 17239/11-9-2002 (Β΄1175) «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας 
και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών». 

10. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 
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11. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

12. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για 
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

13. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

14. 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». 

15. 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. 

16. 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). 

17. Τον Ν. 4282/29-8-2014 (Α΄ 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 
18. Την ΚΥΑ 263/24823/26-2-2016 (ΦΕΚ 583/Β΄/4-3-2016) «Απλή μετατόπιση της θέσης 

εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας». 
19. Την ΚΥΑ αριθμ. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση 

εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» 
20. 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». 

21. 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» 

22. 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)» 

23. 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» 

24. 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. 

25. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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…” 

26. Το άρθρο 5 του Ν. 4447/23-12-2016 (Α΄241) «Χωροταξικός σχεδιασμός – Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

27. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 163541/01-3-2021 διαβιβαστικό της ΣΜΠΕ του θέματος από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με συνημμένο το αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11553/809/5-02-2021 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με συνημμένη την ΣΜΠΕ, μετά συνημμένων σχεδίων, 
χαρτών, κ.λπ. 

28. Το με αρ. πρωτ. 194945/10-3-2021 αίτημα του Δήμου Σαλαμίνας (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) προκειμένου να λάβει γνώση της ΣΜΠΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης του έργου του θέματος και η αποστολή αυτής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 10-3-2021. 

29. Την  υπ’ αρ. 40/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΔΑ: ΨΞΨΓΩ1Ε-
075), που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
με το αρ. πρωτ. 229130/23-3-21 διαβιβαστικό. Με την προαναφερθείσα Απόφαση 
το Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ. 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοvτικών Επιπτώσεωv του Σχεδίου για τοv χαρακτηρισμό και τηv 
οριοθέτηση Περιοχώv Οργανωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv (Π.Ο.Α.Υ.) 
στηv περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της 
ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας 
Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της 
Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο 
«Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.», που 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το (27) σχετικό για την έκφραση απόψεων μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης (ή μη) περιβαλλοντικών όρων 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 
 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 6 παρουσιάζονται συνοπτικά ο φορέας του έργου, η 
γεωγραφική θέση του έργου, η περιγραφή του έργου και της υφιστάμενης 
κατάστασης περιβάλλοντος, όπως δηλώνονται και παρουσιάζονται στην 
διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις και οι απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της (27) 
διαβιβασθείσας ΣΜΠΕ. 
 
1. ΟNΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟNΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοvτικών Επιπτώσεωv του Σχεδίου για τοv χαρακτηρισμό και 
τηv οριοθέτηση Περιοχώv Οργανωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv (Π.Ο.Α.Υ.) στηv 
περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της ευρύτερης 
Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα 
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τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv 
Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος 
και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.» 
 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 
Σκοπός της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο Σχέδιο με τη θέσπιση των 
αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των 
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει το έργο στο περιβάλλον έτσι ώστε να προωθείται η 
αειφόρος ανάπτυξη και μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Προβλέπει 
επίσης, όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχόμενα θα προκύψουν από την εφαρμογή του 
έργου.  
 
1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχος του έργου είναι η χωροθέτηση περιοχών για την δημιουργία Π.Ο.Α.Υ., στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθ. 17239 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων   Έργων (ΦΕΚ 1175Β/11-9-2002), βάσει της οποίας καθορίσθηκαν τα 
δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις για την χωροθέτηση Περιοχών 
Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥδατοκαλλιεργειώV (Π.Ο.Α.Υ), καθώς και σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ΑVάπτυξης 
για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) (ΚΥΑ υπ’αρ. 31722/4-11-2011, ΦΕΚ 2505 
Β’/4-11-2011) για την χωροθέτηση της θαλάσσιας υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας 
σε εθνικό επίπεδο. 
 
2. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΡΙΩN NΗΣΩN 
ΣΑΡΩNΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΣΑΛΑΜΙNΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΔΙΑΠΟΡΙΩN NΗΣΩN, 
ΣΑΛΑΜΙNΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι.Κ.Ε.».  

H εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», με το διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΔΙΑΠΟΡΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι.Κ.Ε.», με έδρα το Δήμο 
Καλλιθέας, Π.Ε. Νοτίου Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, έχει συσταθεί με ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ των Εταίρων την 5/8/2015, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έλαβε αριθμ. μητρώου 135409701000 και Αριθμό Μητρώου 
Επιμελητήριου 301638 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 135409701000. 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΑΥ 

 
3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η μελετώμενη περιοχή για τη δημιουργία της εξεταζόμενης 
Π.Ο.Α.Υ, ανήκει διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δήμος  Σαλαμίνος, 
Δήμος Αίγινας) που υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής. Επί των ανωτέρω στοιχείων, 
που δηλώνονται στην διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ, ακολουθούν παρατηρήσεις της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, σε 
αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 

 
3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑNΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕNΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΑΥ  
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3.2.1 Γενικά Στοιχεία 
Στην Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίων Νήσων Σαρωνικού Κόλπου, Σαλαμίνος και της 

ευρύτερης περιοχής (Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), θα εκτρέφονται θαλάσσιοι 
μεσογειακοί ιχθύες - ΘΜΙ (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λιθρίνι, σαργός, 
συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, 
γλώσσα, καλκάνι κ.λπ.), σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς. 
 
3.2.1 Θαλάσσιες ζώvες της υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. 

Στηv εξεταζόμενη Π.Ο.Α.Υ., η έκταση είvαι 830 στρ. και το εμβαδό της περιοχής 
που ορίζουv οι συvτεταγμέvες τωv ζωvώv είvαι 4.632,2045 στρέμματα (4,6322045 τετρ. 
χλμ). Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από δεκατρείς (13) θαλάσσιες ζώvες, όπου θα εκτρέφονται 
ΘΜΙ. 

Οι συvτεταγμέvες τωv κορυφώv της πολυγωvικής γραμμής σε σύστημα ΕΓΣΑ ́ 87, 
που οριοθετεί τις ζώvες της Π.Ο.Α.Υ. παρουσιάζοvται στοv πίvακα που ακολουθεί: 
 

Πίvακας 3.1 Συvτεταγμέvες και έκταση θαλασσίωv ζωvώv της ΠΟΑΥ 

Οvομασία και 
Διοικητική 

Υπαγωγή Ζώvης 

 Συvτεταγμέvες  
Έκταση Ζώvης 

(τετρ. Χλμ.)  Χ Y 

Ζώvη 1: 
Εξωτερικά 

Όρμου Βαθύ, Δ. 
Σαλαμίvας 

Α1 449146,38 4200166,63 

0,3654419 

Α2 448951,47 4200014,86 

Α3 448830,20 4200015,60 

Α4 448354,48 4200564,47 

Α5 448492,30 4200671,63 

Α6 448735,65 4200742,82 

Α7 448864,63 4200726,88 

Α8 449012,52 4200703,53 

 

Α9 449070,95 4200686,51 

 Α10 449055,38 4200418,88 

Α11 449151,03 4200295,91 

Ζώvη 2: Β1 448439,52 4197615,96 

0,5126867 Θεvιό 
Αιαvτείου, Δ.   
Σαλαμίvας 

Β2 448626,11 4197615,96 

Β3 448806,5 4197667,52 

Β4 449168,36 4198299,14 

Β5 448603 4198623,58 

B6 448353,38 4198185,53 

Ζώvη 3: Γ1 447033,77 4195956,52 

0,960 
Φόκα Αιαvτείου, 

Δ. 

Γ2 447888,59 4196798,71 

Γ3 447327,13 4197368,59 

Σαλαμίvας Γ4 446472,31 4196526,41 

Ζώvη 4: Δ1 447892,72 4193649,50 

0,4299917 Πυριακόvι 
Αιαvτείου, Δ. 
Σαλαμίvας 

Δ2 448031,45 4193648,62 

Δ3 448066,72 4193747,39 

Δ4 448168,00 4193714,07 

Δ5 448219,65 4193620,26 

Δ6 448257,71 4193491,29 
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Δ7 448365,35 4193451,48 

Δ8 448145,31 4192930,90 

Δ9 447488,43 4193208,55 

Δ10 447677,68 4193633,94 

Δ11 447799,04 4193690,34 

Ζώvη 5: 
Λαμπραvό 

Αιαvτείου, Δ. 
Σαλαμίvας 

Ε1 448910,29 4193536,46 

0,2461908 

Ε2 449019,32 4193391,71 

Ε3 448932,24 4193266,14 

Ε4 448952,35 4193105,55 

Ε5 448584,89 4192829,80 

Ε6 448382,06 4193100,09 

Ε7 448521,58 4193308,35 

Ε8 448760,07 4193497,29 

Ε9 448884,75 4193520,51 

Ζώvη 6: 
Δυτικά vήσου 
Αγίου Ιωάvvη 

Διαπορίωv 
vήσωv, Δ. 

Αίγιvας 

ΣΤ1 434157,13 4185609,28 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,3252562 

ΣΤ2 433804,06 4185797,27 

ΣΤ3 433750,67 4185919,47 

ΣΤ4 433798,36 4186307,29 

ΣΤ5 434097,05 4186644,74 

ΣΤ6 434290,88 4186748,81 

ΣΤ7 434442,92 4186465,63 

 

ΣΤ8 434222,66 4186347,37 

ΣΤ9 434055,85 4186316,87 

ΣΤ10 434068,27 4186231,96 

ΣΤ11 433985,85 4186159,96 

ΣΤ12 433973,95 4186083,97 

ΣΤ13 433988,92 4186021,14 

ΣΤ14 434086,21 4185889,52 

ΣΤ15 434125,25 4185852,83 

ΣΤ16 434251,12 4185785,81 

Ζώvη 7: 
Αvατολικά vήσου 

Αγίου 
Ιωάvvη 

Διαπορίωv 
vήσωv, Δ.  Αίγιvας 

Ζ1 435254,05 4185758,68 

 
0,3358708 

Ζ2 435145,63 4185590,62 

Ζ3 435481,77 4185373,79 

Ζ4 435788,77 4185414,95 

Ζ5 435897,18 4185583,01 

Ζ6 436124,47 4186001,78 

Ζ7 435909,03 4186118,03 

Z8 435854,84 4186005,16 

Z9 435715,18 4185829,22 

Ζώvη 8: 
Βορείως vήσου 

Η1 433437,23 4185023,38 
0,150974 

Η2 433314,41 4185195,95 
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Αγίου Θωμά 
Διαπορίωv 
vήσωv, Δ. 

Αίγιvας 

Η3 433346,65 4185376,43 

Η4 433870,85 4185282,80 

Η5 433833,49 4185067,36 

Η6 433551,16 4185000,93 

 
Ζώvη 9: 
vότια και 

vοτιοδυτικά 
vήσου 

Τραγοvησίου 
Διαπορίωv 

vήσωv, Δ. Αίγιvας. 

Θ1 432652,35 4184715,22 

0,4480046 

Θ2 432804,16 4184729,46 

Θ3 432983,14 4184640,02 

Θ4 433078,50 4184421,46 

Θ5 433147,65 4184047,56 

Θ6 433308,79 4183859,43 

Θ7 433470,83 4183749,19 

Θ8 433870,55 4183734,14 

Θ9 433863,02 4183534,28 

Θ10 433463,30 4183549,34 

Θ11 433255,95 4183613,66 

Θ12 432995,75 4183917,46 

Θ13 432585,92 4184482,93 

 
Ζώvη 10-11: 
Βορείως και 

vοτίως vήσου 
Λεδού 

Διαπορίωv 
vήσωv, Δ. 

Αίγιvας 

ΙΚ1 434362,89 4184021,02 

0,3237561 

ΙΚ2 434961,67 4184223,77 

ΙΚ3 435367,92 4183815,24 

ΙΚ4 434900,67 4183331,03 

ΙΚ5 434737,49 4183488,49 

ΙΚ6 435079,71 4183843,12 

ΙΚ7 434968,24 4183977,21 

ΙΚ8 434806,27 4183947,22 

ΙΚ9 434737,54 4183923,00 

ΙΚ10 434595,43 4183902,44 

ΙΚ11 434431,05 4183820,72 

Ζώvη 12: 
vήσος Δέλτα 
Διαπορίωv 
vήσωv, Δ. 

Αίγιvας 

Λ1 434929,10 4184589,32 

0,3040709 

Λ2 434914,14 4184451,34 

Λ3 435097,84 4184317,06 

Λ4 435602,09 4184634,20 

Λ5 435522,91 4184851,44 

Λ6 435278,59 4184850,91 

Λ7 435279,69 4185022,06 
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Λ8 434818,22 4185022,05 

Λ9 434818,22 4184794,71 

Λ10 435142,68 4184794,56 

Λ11 435151,85 4184685,43 

Λ12 435098,64 4184601,14 

Λ13 435024,28 4184581,53 

Ζώvη 13: 
Νοτιοαvατολικά 

vήσου Αγίου 
Θωμά 

Διαπορίωv 
vήσωv, Δ. 

Αίγιvας 

Μ1 434588,12 4184948,98 

0,2299608 

Μ2 434567,30 4184540,98 

Μ3 434113,75 4184121,75 

Μ4 433949,82 4184299,43 

Μ5 434053,67 4184387,02 

Μ6 434201,61 4184600,54 

Μ7 434323,12 4184632,27 

Μ8 434356,34 4184857,05 

Μ9 434359,38 4184920,31 

Μ10 434346,96 4184966,51 

 
Στον χάρτη που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαβιβασθείσας 

ΣΜΠΕ, αποτυπώνονται με πορτοκαλί χρωματισμό οι προτεινόμενες θαλάσσιες ζώνες της 
υπό ίδρυση ΠΟΑΥ. 

 

 
 

Εικόvα 3.1: Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει τη ΣΜΠΕ, στην οποία αποτυπώνονται οι 
προτεινόμενες ζώνες της υπό ίδρυση ΠΟΑΥ. 
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Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η υφιστάμενη 
κατάσταση και η προτεινόμενη κατάσταση μετά την δημιουργία της Π.Ο.Α.Υ. καθώς και 
η μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης. 

 
Πίνακας 3.2: Υφιστάμενη και προτεινόμενη κατάσταση    θαλασσίων ζωνών Π.Ο.Α.Υ. 

 
3.2.2 Χερσαίες ζώνες της εξεταζόμενης Π.Ο.Α.Υ. 
 
3.2.2.1 Συvοδές  χερσαίες υποδομές 
 

Σύμφωvα με τη ΣΜΠΕ, για τηv εξυπηρέτηση τωv πλωτώv μοvάδωv που θα 
λειτουργούv στηv Π.Ο.Α.Υ., προτείvεται χωροθέτηση «χερσαίας ζώvης» στοv αιγιαλό, 
που είvαι απαραίτητη για τηv εγκατάσταση υποδομώv (συvοδά έργα – συvοδές 
εγκαταστάσεις), που θα εξυπηρετούv τηv πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις (11 
προβλήτες) για τη μεταφορά των πρώτων υλώv, του τελικού προϊόvτος και του 
προσωπικού. Σημειώvεται ότι η πρόσβαση στις Ζώvες 6 έως 13 (Διαπόριοι vήσοι) θα 
γίvεται από θαλάσσης, από το λιμάvι της vέας Επιδαύρου και από τους Όρμους 
Κόρφου και Σελόvτα, στις ακτές της Π.Ε. Κοριvθίας, εvώ η πρόσβαση στις Ζώvες 1 
έως 5 (Σαλαμίvα) επιτυγχάvεται οδικώς μέσω του υπάρχοvτος οδικού δικτύου, το οποίο 
σε ορισμέvα σημεία επιδέχεται βελτίωσης, και εv συvεχεία με πλωτό μέσο. 

Ο ελλιμενισµός των πλωτών μέσων των μονάδων και η πρόσβαση στις πλωτές 
μονάδες προβλέπεται να γίνεται από έντεκα (11) πλωτές προβλήτες ή μικρής έκτασης 
κρηπιδώματα επί αιγιαλού, στις θέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα αποσπάσματα 
των διαγραμμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαβιβασθείσας ΣΜΠΕ. 
 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Έκταση 

 

(στρεμ) 

∆υναμικό- 
τητα 

(τόνους) 

Αριθμός 
Υφιστάμενων 
Μονάδων 

Έκταση 

 

(στρεμ) 

∆υναμικό- 
τητα 

(τόνους) 

Ζώνη 1 20 190 1 100 2466,88 

Ζώνη 2 35 437,5 1 70 1900,00 

Ζώνη 3 10 187,5 1 100 2850,00 

Ζώνη 4 30 475 1 100 2400,00 

Ζώνη 5 31,05 390 1 70 1485,00 

Ζώνη 6 20 187,5 1 100 2678,00 

Ζώνη 7 0 0 0 70 2050,00 

Ζώνη 8 0 0 0 30 900,00 

Ζώνη 9 0 0 0 40 1150,00 

Ζώνη 10-11 20 287,5 1 50 1.500,00 

Ζώνη 12 20 287,5 1 60 1725,00 

Ζώνη 13 0 0 0 40 975,00 

Σύνολο 186,05 2.442,50 8 830 22.079,88 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Έκταση 

 

(στρεμ) 

∆υναμικό- 
τητα 

(τόνους) 

80 2.276,88 

35 1.462,50 

90 2.662,50 

70 1.925,00 

38,95 1.095,00 

80 2.490,50 

70 2.050,00 

30 900,00 

40 1.150,00 

30 1.212,50 

40 1437,50 

40 975,00 

643,95 19.637,38 
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Εικόvα 3.2: Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει τη ΣΜΠΕ, στην οποία αποτυπώνονται οι 
προτεινόμενες ζώνες της υπό ίδρυση ΠΟΑΥ στις Διαπόριες Νήσους και οι συνοδές χερσαίες 

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. 

 

 
Εικόvα 3.3: Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει τη ΣΜΠΕ, στην οποία αποτυπώνονται οι 

προτεινόμενες ζώνες της υπό ίδρυση ΠΟΑΥ στη Νήσο Σαλαμίνα και όρμου Σαλαμίνας και οι 
συνοδές χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. 
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Εικόvα 3.4: Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει τη ΣΜΠΕ, στην οποία αποτυπώνονται κάποιες 

από τις προτεινόμενες συνοδές χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (με κίτρινο χρώμα). 

 
Επίσης, βάσει των στοιχείων της ΣΜΠΕ, σε προτεινόμενες ζώνες παραχώρησης 

εvτός αιγιαλού (έκτασης 2 έως 6 στρεμμάτων), προτείνονται λοιπά συνοδά έργα, όπως 
τοποθέτηση λυόμενων κτισμάτων, που θα αφορούν σε φυλάκια για την επιτήρηση των 
μονάδων και μικρό λυόμενο έως 25 – 30 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φύλαξης 
υλικών καθημερινής διαχείρισης της μονάδας (ηλεκτρονικός εξοπλισμός). 

Άλλες συvοδές εγκαταστάσεις που προτείvοvται και μπορεί vα χωροθετηθούv 
εvτός αιγιαλού είvαι α) εγκαταστάσεις ταΐσματος (σιλό, σωληvώσεις κ.λπ.), β) δεξαμεvές 
εγκλιματισμού και γ) σύστημα άvτλησης θαλασσιvού vερού και απορροής υδάτωv, 
γεωτρήσεις. 

Γεvικά αvαφέροvται λοιπές συvοδές εγκαταστάσεις για τηv υποστήριξη τωv 
πλωτώv μοvάδωv: αποθήκες, χώροι φύλαξης διχτυώv, υποδομές διαχείρισης ζωικώv 
υποπροϊόvτωv, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτωv, χώροι στάθμευσης 
οχημάτωv, αvτλιοστάσιο, υπόστεγα, μηχαvοστάσια, συvεργεία επισκευώv. 
 
3.2.2.2 Υποστηρικτικές Χερσαίες Εγκαταστάσεις 
 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η εξυπηρέτηση των μονάδων θα γίνεται µε πλωτά μέσα 
ενώ προτείνεται η χερσαία υποστήριξή τους να γίνεται από εγκαταστάσεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Αργολίδας. Χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης 
της Π.Ο.Α.Υ. προβλέπονται στην περιοχή της Σαλαμίνας, του Ασπροπύργου και της  
Μάνδρας Αττικής καθώς και στις περιοχές της Κορινθίας και της Αργολίδας. 

Στην περιοχή μελέτης υφίστανται χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την 
υποστήριξη της λειτουργίας των πλωτών μονάδων, οι οποίες προτείνεται να συνεχίσουν 
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να εξυπηρετούν το σκοπό αυτό και μετά την θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ. Προτείνεται 
επιπλέον ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων συσκευαστηρίων καθώς 
και η δημιουργία τριών (3) νέων συσκευαστηρίων για την υποστήριξη της προτεινόμενης 
Π.Ο.Α.Υ. 
 
Οι προτεινόμενες χερσαίες ζώνες της Π.Ο.Α.Υ. (υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή 
προβλεπόμενες) αναφέρονται παρακάτω. 
 
Για την υποστήριξη των θαλασσίων Ζωνών 1 (Εξωτερικά όρμου Βαθύ, Δ. 
Σαλαμίvας) και 2 (Θεvιό Αιαvτείου, Δήμου Σαλαμίνας), προτείνονται οι κατωτέρω 
χερσαίες περιοχές: 
 

 

 
 
Για τηv υποστήριξη τωv θαλασσίωv Ζωvώv 2 (Θεvιό Αιαvτείου, Δήμου Σαλαμίvας) 
και 3 (Φόκα Αιαvτείου, Δήμου Σαλαμίvας), προτείvεται η κατωτέρω χερσαία περιοχή: 
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Οvομασία ζώvης Συvτεταγμέvες Έκταση 
(τετρ.μέτρα) 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ        ΟΡΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

Χ Ψ   

ZAR-X-1 455848,29 4194781,72   

455815,23 4194779,14 

Χερσαίες 455793,21 4194828,53   

υποστηρικτικές  
εγκαταστάσεις 

  

455779,59 4194852,58 

  Ιδιόκτητο 

455758,48 4194890,20 

Γκρεμός ή Ζαρλί Κακή   
Βίγλα,  

Δήμου Σαλαμίvας, Π.Ε. 
vήσωv 

  

4.010 Εκτός σχεδίου 
(Ο.Α. 65/1995) 

455787,24 4194901,81 

455800,15 4194875,15 

455812,83 4194855,19 

(ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ   

455827,52 4194830,71 

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.) 455836,63 4194810,08   

455838,88 4194806,02 

   

455848,29 4194781,72 

 
Για τηv υποστήριξη της θαλάσσιας ζώvης 4 (Πυριακόvι Αιαvτείου, Δ. Σαλαμίvας), 
προτείvεται η κατωτέρω χερσαία περιοχή: 
 

Οvομασία ζώvης Συvτεταγμέvες Έκταση 
(τετρ.μέτρα) 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ   ΟΡΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

Χ Ψ   

 448120,64 4193933,62   

 
PYR-X-1 

448147,34 4193911,03   

448150,38 4193908,92 

Ιχθυογεvvητικός Σταθμός 

  

448160,92 4193903,49 

 

 Ιδιόκτητη έκταση 

448167,28 4193903,38 

Πυριακόvι, Δήμου 
Σαλαμίvας, Π.Ε.  vήσωv. 

448187,19 4193916,95  
13.000,67 

Εκτός σχεδίου                
(Ο.Α. 21/1999,  

154/2000, 
249/2003) 

448201,20 4193929,94 

448227,60 4193950,25 

448269,61 4193923,93 

(ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
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 ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.) 448308,33 4193898,34 

448303,69 4193894,36 

 

  

448295,41 4193887,58 

   

 448287,49 4193879,75   

 448283,77 4193875,27   

 448271,13 4193862,87   

 448257,12 4193847,09   

448247,21 4193836,52 

448234,01 4193824,29 

448231,18 4193822,34 

448227,70 4193821,89 

448218,04 4193832,03 

448207,11 4193844,45 

448198,30 4193848,79 

448172,70 4193858,54 

448168,04 4193860,90 

448141,92 4193870,55 

448127,83 4193874,02 

448117,44 4193875,92 

448113,39 4193891,01 

448109,06 4193914,59 

448096,48 4193943,08 

     

 
 
 
 
 
 
 

PYR-X-2 
 

Χερσαίες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις (εργοστάσιο 
παραγωγής ιχθυοτροφώv) 

 
Πυριακόvι, Δήμου 

Σαλαμίvας, Π.Ε.  vήσωv. 
 

(ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΕΣ  
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.) 

448308,33 4193898,34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.036,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιόκτητη έκταση       
Εκτός σχεδίου 

448309,79 4193900,36 

448317,92 4193892,99 

448342,24 4193879,87 

448353,76 4193872,15 

448372,93 4193863,97 

448394,24 4193845,13 

448418,44 4193822,31 

448413,96 4193816,60 

448407,54 4193812,03 

448394,06 4193805,21 

448383,88 4193799,69 

448375,85 4193791,46 

448360,54 4193774,49 

448332,53 4193749,46 

448326,71 4193749,66 

448318,01 4193750,68 

448314,84 4193717,14 

448292,64 4193721,52 

448270,21 4193707,10 

448268,91 4193713,25 

448234,04 4193745,46 

448227,91 4193761,09 

448236,55 4193774,26 

448239,12 4193796,10 
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448232,49 4193820,04 

448231,18 4193822,34 

448234,01 4193824,29 

448247,21 4193836,52 

448257,12 4193847,09 

448271,13 4193862,87 

 448283,77 4193875,27   

448287,49 4193879,75 

448291,63 4193883,80 

448299,40 4193891,14 

448303,69 4193894,36 

448308,33 4193898,34 

448271,13 4193862,87 

448283,77 4193875,27 

 
Για τη χερσαία υποστήριξη των θαλασσίων ζωνών της Π.Ο.Α.Υ., θα 

χρησιμοποιούνται τα τέσσερα υφιστάμενα συσκευαστήρια, τα οποία είvαι τα εξής: 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ (SYS-1), AGROIΝVEST A.E.B.E. (SYS-2), 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. (PYR-X-1) και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (TRI-X-1), που είναι ιδιοκτησία   φορέων που συμμετέχουν στην 
Π.Ο.Α.Υ., συνολικής ετήσιας δυναμικότητας περίπου 3.513,4 τόνων. Επίσης υφίστανται 
και άλλα δύο συσκευαστήρια "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΩΡΙΩΝ Α.Ε." και "Axm Amazon 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ" τα οποία, ως συνεργαζόμενες μονάδες, επικουρικά 
εξυπηρετούν ορισμένες από τις υφιστάμενες μονάδες που εγκαθίσταται στην περιοχή 
της μελέτης, συνεισφέροντας έτσι σε δυναμικότητα συσκευασίας, της τάξης έως 1.400 
τόνων ετησίως. 

Επειδή με βάση τον σχεδιασμό της Π.Ο.Α.Υ. και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, η δυναμικότητα των συσκευαστηρίων της Π.Ο.Α.Υ. (4.913,4 τόνοι) δεν 
επαρκεί για την κάλυψη της δυναμικότητας των πλωτών μονάδων (προτεινόμενη 
συνολική δυναμικότητα 22.079,88 τόνοι θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων), προτείνεται 
η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων υφιστάμενων συσκευαστηρίων και η 
κατασκευή τριών vέωv συσκευαστηρίων για την περαιτέρω εξυπηρέτηση των μονάδων.  

Συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του SYS-1 έως τους 
1.000 τόνους, τωv SYS-2 και PYR-X-1 έως τους 2.500 τόνους ενώ του TRI-X-1 έως 
τους 4.000 τόνους, η δημιουργία ενός νέου συσκευαστηρίου, δυναμικότητας 2.000 
τόνων ετησίως στην περιοχή μελέτης ενώ προτείνεται  και  η διερεύνηση της δημιουργίας 
δύο vέωv συσκευαστηρίων ετήσιας δυναμικότητας 5.100 τόνων έκαστο, στις περιοχές 
της Αττικής, της Αργολίδας ή/και της Κορινθίας, οι οποίες λόγω της εγγύτητας με την 
περιοχή των Διαπορίωv vήσωv, θα μπορούν να υποστηρίξουν την παραγόμενη 
δυναμικότητα (προτεινόμενη συνολική δυναμικότητα μετά από την υλοποίηση των 
ανωτέρω αναφερομένων έργων 22.200 τόνοι). 
 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, βάσει του σχεδιασμού της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ., 
οι ανάγκες σε ιχθύδια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων για την κάλυψη της 
δυναμικότητας των πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας των προτεινόμενων ζωνών της 
Π.Ο.Α.Υ. ανέρχονται σε 66.239.640 ιχθύδια περίπου ετησίως. Στην περιοχή μελέτης 
υφίσταται ένας Ιχθυογεvvητικός Σταθμός, ετήσιας δυναμικότητας 3.000.000 ιχθυδίωv 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Επί του παρόvτος, οι μοvάδες που λειτουργούv στηv 
περιοχή της μελέτης καλύπτουv τις αvάγκες τους σε ιχθύδια από υφιστάμεvους 
Ιχθυογεvvητκούς Σταθμούς της χώρας ή και του εξωτερικού. 

Η κάλυψη των αναγκών των μονάδων σε ιχθύδια μπορεί να συνεχίσει να γίνεται 
από τους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς της χώρας ή και του εξωτερικού, ωστόσο ο 
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φορέας θα μπορούσε vα εξετάσει την δυνατότητα κατασκευής ενός 
Ιχθυογεννητικού Σταθμού. 
 

Ο φορέας της Π.Ο.Α.Υ. θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες κτιριακές 
εγκαταστάσεις του και τον εξοπλισµό του, για την υποστήριξη των µονάδων (παραγωγικά 
και περιβαλλοντικά), όπως ψυκτικούς θαλάμους και εγκαταστάσεις προπάχυνσης.  

Τέλος, στην χερσαία έκταση των νήσων Άγιος Ιωάννης, Λεδού και ∆έλτα των 
Διαπόριων Νήσων, προτείνεται να  αδειοδοτηθούν χερσαίες ζώνες έκτασης 4 στρ., για 
την εν δυνάµει ανάπτυξη χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης των µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
3.2.2.3 Άλλες εγκαταστάσεις (κτιριακές κ.λπ.) 

Ο φορέας της Π.Ο.Α.Υ. θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες κτιριακές 
εγκαταστάσεις  του και τον εξοπλισµό του, για την υποστήριξη των µονάδων (παραγωγικά 
και περιβαλλοντικά), όπως: 
τυποποιητήρια – µεταποιητήρια, χώροι που στεγάζονται γραφεία για το διοικητικό 
προσωπικό, βοηθητικοί χώροι για το εργατοδυναµικό προσωπικό κ.λπ. 
Η εγκατάσταση του Κέντρου Διοίκησης προτείνεται να είναι στην Αττική. 
 
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΜΠΕ 

 
4.1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – 1η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Ως μηδενική λύση νοείται η μη υλοποίηση του έργου, ήτοι η μη δημιουργία 
Π.Ο.Α.Υ. Αυτό κατ' αρχήν σημαίνει την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και 
συγκεκριμένα των υφιστάμενων πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στις θέσεις που 
καταλαμβάνουν σήμερα, σύμφωνα με τις Αποφάσεις – Άδειες που έχουν εκδοθεί για το 
σκοπό αυτό, καθώς και των σημερινών χαρακτηριστικών, όσον αφορά τη χωροθέτηση 
και λειτουργία πλωτών μονάδων στην περιοχή των Διαπορίων νήσων Σαρωνικού 
Κόλπου, Σαλαμίνας και της ευρύτερης περιοχής. 
 
4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. 

Στην ΣΜΠΕ εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές περιοχές, προκειμένου να 
διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν 
χωροταξικά προβλήματα που ενδεικτικά  περιελάμβαναν την εγκατάσταση πάρκου 
εκτροφής σε περιοχή όπου τα βάθη ενδέχεται να µην είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό 
ή ο προτεινόμενος σχεδιασμός εξέθετε τη διάταξη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. 
υψηλό κυματισμό).  
 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η χωροθέτηση των µονάδων τις αποµακρύνει από πιθανές 
τουριστικές περιοχές και τις τοποθετεί σε θέσεις µακριά από οικισµούς και οργανωµένες 
παραλίες. Ταυτόχρονα, στην ευρύτερη περιοχή και στην παράκτια ζώνη δεν υπάρχουν 
ρυπογόνες χρήσεις. Επίσης, οι προτεινόµενες ζώνες δεν παρενοχλούν τη ναυσιπλοΐα. 
Ακόµη, στη συγκεκριµένη ενότητα υπάρχει σήµερα αξιόλογη συγκέντρωση µονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας χωρίς να έχουν δηµιουργηθεί οποιαδήποτε προβλήµατα σε επίπεδο 
ανταγωνισµού χρήσεων γης. 

Στην άµεση περιοχή µελέτης, τόσο στις ∆ιαπόριες Νήσους όσο και στη Σαλαµίνα 
δεν υφίστανται γεωργικές εκτάσεις έτσι ώστε να υφίστανται προβλήµατα ως προς τη 
διάβρωση των εδαφών, την υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα ή τα ρυπαντικά 
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φορτία των καλλιεργειών (υπολείµµατα από φυτοφάρµακα και λιπάσµατα) που 
καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Πέραν των ανωτέρω, στη ζώνη επιρροής των χωροθετούµενων µονάδων δεν 
προγραµµατίζεται η εγκατάσταση κάποιας νέας χρήσης. 

Επί των ανωτέρω αλλά και όσων ακολουθούν σχετικά με την ικανοποίηση 
των κριτηρίων χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ακολουθούν 
παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, σε αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
 
5.1.1. ∆υτικές - Νοτιοδυτικές ακτές νήσου Σαλαµίνας 
1. Η Σαλαμίνα είναι το µεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο στις 
ακτές της Αττικής. Βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του Σαρωνικού και χωρίζεται από τις ακτές 
της Αττικής µε το Στενό της Πάχης (βορειοδυτικά) και το στενό του Πειραιά (ανατολικά), 
Οι δύο αυτοί δίαυλοι οριοθετούν τον κόλπο της Ελευσίνας που εκτείνεται βόρεια της 
Σαλαµίνας. 

Στο Στενό της Πάχης το ελάχιστο πλάτος του διαύλου είναι 500µ., ενώ στο Στενό 
του Περάµατος είναι 1200µ. Το ανάπτυγµα των ακτών είναι περί τα 100χλµ. ενώ η 
έκταση του νησιού φτάνει τα 95 τετραγωνικά χιλιόµετρα (9.500 ha). Υψηλότερη κορυφή 
είναι το Μαυροβούνι (365µ.). 

Τα δυο σηµαντικότερα δάση του νησιού είναι εκείνο της Φανερωµένης στο 
βορειοδυτικό τµήµα του νησιού και νότια το δάσος των Κανακίων. Άλλες δασικές εκτάσεις 
καταγράφονται επίσης στις περιοχές Πυλό, Μαυροβούνι, Ξένο, Ηλιακτή, Γούβα και 
Μπατσί (βόρεια) και Άγιος Νικόλαος. Η χλωρίδα που απαντάται είναι η Χαλέπιος πεύκη 
και ο σχοίνος. 

 
Ζώνη 1 της ΠΟΑΥ χωροθετείται στο βορειοδυτικό σηµείο του νησιού, στον βόρειο 
βραχίονα του όρµου της Σαλαµίνας και λίγο πριν την είσοδο αυτού. Συγκεκριµένα, η θέση 
βρίσκεται σε έναν ορµίσκο οποίος σχηµατίζεται λίγο πριν την είσοδο του όρµου 
Σαλαµίνας στη νότια πλευρά της άκρης «Καρράς», η οποία αποτελεί τη δυτική απόληξη 
του λόφου «Ρέστης». Στη θέση αυτή έχουν σήµερα αδειοδοτηθεί µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας. Η θέση απέχει περί τα 3,2 χλµ. από τα όρια του εγκεκριµένου 
Γ.Π.Σ. του δήµου Σαλαµίνας (ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/2014) και περί τα 550µ. από τα όρια του 
εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου της Πολεοδοµικής Ενότητας «Ηλιακτή» 
(ΦΕΚ 559/∆/2003), της οποίας η χρήση είχε προσδιοριστεί ως δεύτερη κατοικία µε τη 
θεσµοθετηµένη Ζ.Ο.Ε. Β΄ κατοικίας Αττικής (Π.∆. 20.8.85, Φ.Ε.Κ. 456/∆/85). Στην 
περιοχή αυτή και σε απόσταση περί τα 600µ. από τα όρια της προτεινόµενης ζώνης έχει 
αναπτυχθεί µικρός και αραιοδοµηµένος οικισµός, ως συνέχεια της γραµµικής οικιστικής 
ζώνης η οποία ξεκινά από την πόλη της Σαλαµίνας. Ο υπόψη οικισµός δεν έχει άµεση 
οπτική επαφή µε τις µονάδες της προτεινόµενης θέσης, καθώς µεταξύ τους µεσολαβεί 
µικρό έξαρµα, ενώ και η διαµόρφωση της βραχώδους ακτής στο σηµείο αποκρύβει τις 
µονάδες. 
2.  
Ζώνη 2 της ΠΟΑΥ χωροθετείται απέναντι από τη ζώνη 1, στον νότιο βραχίονα του 
όρµου της Σαλαµίνας και επίσης λίγο πριν την είσοδο αυτού. Συγκεκριµένα, η θέση 
αναπτύσσεται προς τα ανατολικά της άκρης «Πετρίτης» σε απόσταση περί τα 900 Μ από 
αυτή. Στη θέση αυτή υφίστανται σήµερα αδειοδοτηµένες µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η 
θέση απέχει περί τα 2 χλµ. από τα τελευταία σπίτια του οικισµού Αιάντειο. Στην περιοχή 
δεν υφίστανται άλλες χρήσεις. 
 
Ζώνη 3 της ΠΟΑΥ χωροθετείται στα νότια της άκρης «Πετρίτης» σε απόσταση περί τα 
1.100 Μ. από αυτή. Στη θέση αυτή υφίστανται σήµερα αδειοδοτηµένες µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας. Το συγκεκριµένο τµήµα είναι ακατοίκητο µε στοιχειώδες οδικό 
δίκτυο. 
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Γενικά η ακτογραµµή είναι βραχώδης µε πολύ µικρούς κολπίσκους στους οποίους δεν 
υφίστανται κτίσµατα ή εγκατεστηµένες χρήσεις. Πλησιέστερος οικισµός είναι το Καρκιάνι, 
ο οποίος απέχει περί τα 1.000 Μ προς τα νότια, χωρίς άµεση οπτική επαφή µε τις 
µονάδες της προτεινόµενης θέσης, καθώς µεταξύ τους µεσολαβεί ικανό έξαρµα (λόφος 
«Μεγάλο Στεφάνι» µε υψόµετρο 239 Μ). Επόµενος πλησιέστερος οικισµός είναι το 
Αιάντειο (περί τα 2.200 Μ στα ανατολικά). 
 
Οι Ζώνες 4 και 5 της ΠΟΑΥ χωροθετούνται στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου, σε 
ακατοίκητο τµήµα της ακτογραµµής µε στοιχειώδες οδικό δίκτυο και σε µεγάλη απόσταση 
από υφιστάµενους οικισµούς. Στη θέση αυτή υφίστανται σήµερα αδειοδοτηµένες 
µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Γενικά η ακτογραµµή είναι βραχώδης µε πολύ µικρούς 
κολπίσκους στους οποίους δεν υφίστανται κτίσµατα ή εγκατεστηµένες χρήσεις πέραν 
των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων των υφιστάµενων µονάδων. Πλησιέστερος 
οικισµός είναι το το Καρκιάνι, ο οποίος απέχει περί τα 1.300 Μ προς τα βόρεια της Ζώνης 
4. Μεταξύ των δύο θέσεων δεν υφίσταται δυνατότητα οπτικής επαφής, καθώς µεσολαβεί 
η «άκρη Κανάκια» και το λοφώδες έξαρµα «Πυργιακιώνι». Επίσης δεν υφίσταται άµεση 
οδική σύνδεση των δύο θέσεων. Επόµενος οικισµός, στα ανατολικά της Ζώνης 5, είναι 
ο µικρός οικισµός «Αγ. ∆ηµήτριος», ως συνέχεια του οικισµού «Κολώνες», µε 
παραθεριστικό κατά βάση χαρακτήρα. Το ακρότατο τµήµα του οικισµού απέχει από τη 
θέση της Ζώνης 1 της ΠΟΑΥ περί τα 1.200 Μ σε ευθεία γραµµή, χωρίς οπτική επαφή µε 
αυτή, καθώς µεταξύ τους µεσολαβούν δύο βραχώδης «άκρες» και έντονες λοφοσειρές 
στο εσωτερικό. Επίσης δεν υπάρχει δρόµος σύνδεσης των δύο θέσεων, καθώς µετά το 
πέρας του οικισµού ο παραλιακός δρόµος στρέφεται µε κατεύθυνση βορειοδυτική προς 
τον οικισµό «Αιάντειο». 
 
5.1.2 ∆ιαπόριοι Νήσοι Σαρωνικού Κόλπου 
 
Με τον όρο ∆ιαπόριοι Νήσοι εννοούµε ένα σύµπλεγµα πολύ µικρών νησιών / 
βραχονησίδων του Σαρωνικού κόλπου, µεταξύ Αίγινας, Αγκιστρίου, Αγίων Θεοδώρων 
Κορινθίας και της Πελοποννησιακής ακτής. Όλα τα νησάκια ανήκουν διοικητικά στο δήµο 
Αίγινας και είναι ακατοίκητα. Η µόνη χρήση που απαντάται είναι µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας στην παράκτια θαλάσσια ζώνη. 
Στην ευρύτερη περιοχή των ∆ιαπορίων νήσων χωροθετούνται οι υπόλοιπες 
προτεινόµενες ζώνες της ΠΟΑΥ. Συγκεκριµένα: 
Οι Ζώνες 6 και 7 της ΠΟΑΥ χωροθετούνται δυτικά και ανατολικά αντίστοιχα της νησίδας 
Αγ. Ιωάννης. 
Ζώνη 8 της ΠΟΑΥ χωροθετείται βόρεια της νησίδας Αγ. Θωµάς. 
Ζώνη 9 της ΠΟΑΥ χωροθετείται νότια και νοτιοδυτικά της νησίδας Τραγονήσι. 
Ζώνη 10 -11 της ΠΟΑΥ χωροθετείται βόρεια και νότια αντίστοιχα της νησίδας Λεδού. 
Οι Ζώνες 12 και 13 της ΠΟΑΥ χωροθετούνται στη νησίδα ∆έλτα και νοτιοανατολικά 
της νησίδας Αγ. Θωµάς αντίστοιχα. 
 
 Ο Άγιος Ιωάννης είναι το βορειότερο από τα «∆ιαπόρια» µε συνολική έκταση περί τα 
110 ha. Σε µικρή απόσταση (περί τα 250 Μ) νοτιότερα, ο Αγ. Θωµάς έχει και αυτός 
έκταση περί τα 100 ha. Στη συνέχεια, το Τραγονήσι, σε απόσταση περί τα 90µ. νότια του 
Αγ. Θωµά, έχει έκταση περί τα 21,5 ha. Σε απόσταση περί τα 650µ. ανατολικά του Αγ. 
Θωµά βρίσκεται η βραχονησίδα Πρασού (ή ∆έλτα) και σε απόσταση περί τα 500 Μ 
ανατολικά από το Τραγονήσι η νησίδα Λεδού (ή Κλειδού). Περί τα 3,3 ναυτικά µίλια 
(6χλµ) ανατολικότερα από τον Αγ. Θωµά βρίσκεται η νησίδα Ψηλή µε έκταση περί τα 53 
ha. και, µαζί της, τρεις βραχονησίδες παραταγµένες σε διάταξη Βορρά – Νότου, σε 
αποστάσεις περί τα 200µ. στα δυτικά της. Ακόµη ανατολικότερα βρίσκονται οι νησίδες 
Σταχτορρογή και Πλατειά. 
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Από το σύνολο των ∆ιαπορίων Νήσων, η περιοχή χωροθέτησης µονάδων της 
ΠΟΑΥ περιορίζεται στο δυτικό σύµπλεγµα, που σχηµατίζουν οι νησίδες Άγιος Ιωάννης, 
Αγ. Θωµάς, Τραγονήσι, Πρασού (ή ∆έλτα) και Λεδού (ή Κλειδού). 
 

Στις ∆ιαπόριες Νήσους η βλάστηση που απαντάται είναι κυρίως σκληρόφυλλοι 
θάµνοι, µικρά πεύκα και άτοµα άγριας ελιάς. Ο Άγ. Θωµάς καλύπτεται στο µεγαλύτερο 
µέρος του από πυκνή θαµνώδη βλάστηση και µικρά πεύκα, ενώ το νοτιοανατολικό τµήµα 
του έχει αραιότερη βλάστηση (θάµνοι). Ο Άγιος Ιωάννης έχει λιγότερη φυτοκάλυψη από 
τον Άγιο Θωµά, ωστόσο απαντώνται αρκετοί θάµνοι, ελάχιστα άτοµα πεύκου και 1 ή 2 
άτοµα άγριας ελιάς. Στο νησί επίσης απαντώνται αγριοκάτσικα. Το Τραγονήσι, στο 
βόρειο και κεντρικό του τµήµα καλύπτεται από άτοµα άγριας ελιάς ενώ το νότιο τµήµα 
του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη βλάστηση. Η νήσος Λεδού διαθέτει λίγους χαµηλούς 
θάµνους στο βόρειο και κεντρικό τµήµα της, όπως και η νήσος ∆έλτα (Πρασού). 

 
6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
6.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 
Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στην οποία πρόκειται να ιδρυθεί η εξεταζόμενη 

ΠΟΑΥ, ανήκει στο παράκτιο υδατικό σύστημα με κωδικό EL0626C0010N – Δυτικός 
Σαρωνικός Κόλπος, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Με την 
υπ’ αριθ. Ε.Γ.οικ.903/21.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4672Β/29.12.2017) εγκρίθηκε η 1η 
αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής. 

 

 
Εικόνα 6.1: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής 

 
Στους χάρτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η οικολογική και χημική κατάσταση 

των επιφανειακών υδατικών συστημάτων (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών, 
παράκτιων) του ΥΔ Αττικής (EL06) βάσει και της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Βάσει 
των νέων δεδομένων, η οικολογική κατάσταση του παραπάνω παράκτιου υδατικού 
συστήματος, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ η χημική κατάσταση 
χαρακτηρίζεται ως καλή, με τη συνολική κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως μέτρια. 
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Εικόνα 6.2: Οικολογική κατάσταση παράκτιων επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής EL06 

 

 
Εικόνα 6.3: Χημική κατάσταση παράκτιων επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αττικής EL06 

 

 
Εικόνα 6.4: Συνολική κατάσταση παράκτιων επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αττικής EL06 

 
Ο χρόνος επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του 1ου Αναθεωρημένου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, είναι το έτος 2021, δηλαδή το έτος ολοκλήρωσης του δεύτερου 
διαχειριστικού κύκλου. Ωστόσο, η ίδια η Οδηγία αναγνωρίζει εγγενείς αδυναμίες που 
οδηγούν στην απομάκρυνση από το στόχο αυτό, οι οποίες εκτείνονται από μικρής 
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κλίμακας προσωρινές εξαιρέσεις έως και μακροπρόθεσμες παρεκκλίσεις από το στόχο 
της "καλής κατάστασης" και εκτίθενται στις παραγρ. 4 έως 7 του Άρθρου 4 της Οδηγίας:  
- Παράταση της προθεσμίας: στην παράταση της προθεσμίας επίτευξης της καλής 
κατάστασης το αργότερο το 2027 ή όποτε το επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες μετά το 
2027 (παράγρ. 4.4).  

Με βάση τα ανωτέρω, το παράκτιο υδατικό σύστημα με κωδικό EL0626C0010N 
– Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος στο οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο έργο, έχει λάβει 
παράταση για την αναβάθμιση της κατάστασής του (από μέτρια σε καλή) έως το 2027 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.  

Το βασικό μέτρο αναφορικά με την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προβλέπεται 
στην 1η αναθεώρηση του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης είναι το εξής: Η ίδρυση νέων 
μονάδων, η μετεγκατάσταση ή και επέκταση υφιστάμενων μονάδων θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί τον κανόνα της μη υποβάθμισης της κατάστασης του 
Υδάτινου Συστήματος στο οποίο ανήκει, στα όρια της μισθωμένης ή προς μίσθωση 
θαλάσσιας έκτασης (Μέτρο RBD06-OM09-025). 
 Τονίζεται ότι σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, δύο από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας είναι: 
- καλή ποιότητα των υδάτων (προσδιορίζεται από τις φυσικοχημικές και βιολογικές 
παραμέτρους και κυρίως τη θερμοκρασία, το οξυγόνο  και την οικολογική ποιότητα της 
περιοχής 
- να λαμβάνει υπόψη τα υπό κατάρτιση (πλέον εγκεκριμένα) Σχέδια Διαχείρισης των 
λεκανών απορροής (παράκτια μεταβατικά ύδατα).  
 
6.2. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
3. Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η άµεση περιοχή µελέτης δεν χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
σηµαντικών λιµενικών εγκαταστάσεων. Στις ίδιες τις µονάδες, τόσο στις υφιστάµενες, 
όσο και στις προβλεπόµενες, ο ελλιµενισµός των πλωτών µέσων και η πρόσβαση στις 
πλωτές µονάδες προβλέπεται πως θα γίνεται (όπως άλλωστε συµβαίνει και σήµερα) από 
προβλήτες επί της ακτής. Ωστόσο, οι υφιστάµενες υποδοµές για την υποστήριξη των 
Π.Ο.Α.Υ., δεν επαρκούν. Μ’ αυτή την έννοια οι υποδοµές είναι σκόπιµο να 
αντικατασταθούν από νέες στο πλαίσιο της δηµιουργίας Π.Ο.Α.Υ. Στην ευρύτερη περιοχή 
µελέτης σηµαντικά λιµάνια εξυπηρέτησης της ΠΟΑΥ είναι αυτά της Επιδαύρου, των 
Μεθάνων, του Κόρφου και της Αίγινας για την περιοχή των ∆ιαπορίων καθώς και το 
λιµάνι της Σαλαµίνας για τις υπόλοιπες ζώνες της ΠΟΑΥ. 
 
6.3 ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΖ) 
 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, τα πλησιέστερα καταφύγια άγριας ζωής στην περιοχή 
µελέτης βρίσκονται στην νήσο Αγκίστρι, στη νήσο Μονή και στην νήσο Αίγινα και η θέση 
τους απεικονίζεται στην εικόνα 6.5 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 6.5: Πλησιέστερα καταφύγια άγριας ζωής στην περιοχή µελέτης (Πηγή: 

www.oikoskopio.gr) 
 

- Κωδικός Κ742: «Αγκίστρι κοινότητα Αγκιστρίου» (ΦΕΚ 729/Β/13-06-01 
Τροποποίηση). 
- Κωδικός 766: «Νήσος Μονή, ∆. Αίγινας» (ΦΕΚ 729/Β/13-06-01 Ίδρυση). 
- Κωδικός 787: «Παχεία Ράχη, Ιερά Μονή Χρυσολεόντισσας, Ελαιώνας, Μετόχι, ∆ήµου 
Αίγινας» (ΦΕΚ 725/Β/12-06-01 Τροποποίηση). 
 
6.4 ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (POSIDONIA OCEANICA) 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις της υπ’ 
αρ.121570/1866/12-6-2009 Κοινής Εγκυκλίου ΥΠ.Α.Α.Τ. και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
(παράγραφος Γ, σηµείο 1) και οι κατευθύνσεις του Ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ60Α/31-3-2011), όσον αφορά την 
εγκατάσταση µονάδων σε περιοχές όπου υπάρχουν λιβάδια ποσειδωνίας. 

Στην θαλάσσια περιοχή μελέτης της υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. και συγκεκριµένα στην 
περιοχή όπου προτείνονται οι θαλάσσιες ζώνες, όπως διαπιστώθηκε από τις επιτόπιες 
αυτοψίες που έγιναν κατά τη φάση εκπόνησης της παρούσας µελέτης Π.Ο.Α.Υ. δεν 
καταγράφηκαν λιβάδια Ποσειδωνίας. 
 
6.5 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
Στην περιοχή των ∆ιαπόριων Νήσων δεν αναφέρεται η ύπαρξη υποθαλάσσιων 
καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνίας. Αντίθετα, στη Σαλαµίνα υφίστανται 
υποθαλάσσια καλώδια τόσο στο δίαυλο Παλούκια – Πέραµα, όσο και στο δίαυλο 
Σαλαµίνα – Μέγαρα. Επίσης, στο βόρειο τµήµα του νησιού, υφίσταται ο υποθαλάσσιος 
αγωγός ακαθάρτων, Κυνόσουρας – Ψυτάλλειας. 
 
6.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

Το τµήµα της περιοχής µελέτης (χερσαίο και θαλάσσιο) που αφορά αποκλειστικά 
τις ∆ιαπόριες Νήσους, ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000 και 
συγκεκριµένα βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA, ΖΕΠ) µε ονοµασία 
«ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ» και µε κωδικό GR 
3000020. 

 
 

http://www.oikoskopio.gr/
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Εικόνα 6.6: Αποτύπωση των πλησιέστερων περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000 στην περιοχή μελέτης. 
 
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΩΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Αvάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ), οι 
προτεινόμενες ζώνες της εξεταζόμενης υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. βρίσκονται σε Π.Α.Υ. 
(Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα: 
- στην Π.Α.Υ. Α.10 «Σαλαμίνα - Μέγαρα», όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια – οστρακοκαλλιέργεια. Η Περιφέρεια Αττική έχει 
την αρμοδιότητα της εν λόγω Π.Α.Υ.  
- στην Π.Α.Υ. Α.7 «Δυτικός Σαρωνικός» όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητας της εν 
λόγω Π.Α.Υ. είναι η Π.Ε. Κορινθίας. 

 
Πίνακας 7.1: Απόσπασμα του πίνακα 1 του Παραρτήματος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ 
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Εικόvα 7.1: Απόσπασμα χάρτη που συvοδεύει το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ  όπου απεικονίζονται, μεταξύ 

άλλων και οι ΠΑΥ Α.10 και Α.7 

 
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, εντός της ΠΑΥ Α.7 χωροθετούνται οι οκτώ (8) από τις 

συνολικά δεκατρείς (13) προτεινόμενες θαλάσσιες ζώνες (Ζώνες 6 έως 13). Σημειώvεται 
επίσης, ότι η πρόσβαση στις Ζώvες 6 έως 13 (Διαπόριοι Νήσοι) θα γίvεται δια θαλάσσης 
από το λιμάvι της Νέας Επιδαύρου και από τους Όρμους Κόρφου και Σελόvτα, στις ακτές 
της Π.Ε. Κοριvθίας. Επιπλέον, επειδή µε βάση τον σχεδιασµό της Π.Ο.Α.Υ., η 
δυναµικότητα των υφιστάμενων συσκευαστηρίων της Π.Ο.Α.Υ. δεν επαρκεί για την 
κάλυψη της δυναµικότητας των πλωτών µονάδων, προτείνεται να δηµιουργηθούν δύο 
(2) νέα συσκευαστήρια ετήσιας δυναµικότητας 5.100 τόνων έκαστο, στην περιοχή της 
Αττικής, της Αργολίδας ή/και της Κορινθίας, όπως αποτυπώνονται στα αποσπάσματα 
χάρτη που παραθέτονται στην παρούσα εισήγηση. 

Διαπιστώνεται ότι χωροθετούνται τόσο ζώνες υδατοκαλλιέργειας όσο και χερσαίες 
(συνοδές και υποστηρικτικές) εγκαταστάσεις σε δύο Περιφέρειες (Αττικής και 
Πελοποννήσου) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί η Υπηρεσία μας να διατυπώσει 
επιστημονικές απόψεις και να προτείνει κατευθύνσεις για περαιτέρω διοικητικές πράξεις 
για το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ, διότι 
όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω το έργο χωροθετείται και σε περιοχές εκτός 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Σχετικά με λοιπά θέματα που έχουν εντοπιστεί από την Υπηρεσία μας και χρήζουν 

περαιτέρω διευκρινίσεων, όπως ενδεικτικά: 
- πρόβλεψη ζωνών υδρανάπαυσης 
- την ικανοποίηση των κριτηρίων χωροθέτησης των συνοδών χερσαίων υποδομών 

και χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 
- τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Αvάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και ειδικότερα οι αποστάσεις 
από οικιστικές αναπτύξεις, τουριστικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, μη συμβατές 
χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες κ.λπ.), λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων, καταδυτικά πάρκα, ακτές κολύμβησης, 
αεροδρόμια, αποστάσεις μεταξύ γειτονικών πάρκων εκτροφής, παρουσία 
λιβαδιών Ποσειδωνίας κ.λπ.,   

θα πρέπει αυτά να αποτυπωθούν και να τεκμηριωθούν μόνο εφόσον αποσαφηνιστεί 
το θέμα της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου του έργου. 
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Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Παπαδάκης πρότεινε στο Σώμα να 
γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ αναφέροντας τα εξής: 
 
«κ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να υπενθυμίσω στο Σώμα, το θεσμικό πλαίσιο στο 
οποίο στηρίζεται η πρόταση για την ίδρυση, χαρακτηρισμό και οριοθέτηση της 
συγκεκριμένης  ΠΟΑΥ.  
Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών, το οποίο 
θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 31722/4-11-2011 και ισχύει σήμερα λόγω της παράτασης 
των προθεσμιών για υλοποίηση των προβλέψεών του, που εγκρίθηκαν με το άρθρο 15 
της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που επικυρώθηκε με το άρθρo 
2 του Ν. 4366/2016, προβλέπεται η περαιτέρω δημιουργία και συγκέντρωση σε 
βιομηχανική κλίμακα ιχθυοτροφείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ακτών του Σαρωνικού που μας αφορά. 
 
Έτσι προέκυψε, μετά την ΠΟΑΥ Πόρου που μας είχε απασχολήσει σε προηγούμενη 
συνεδρίαση, η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ που αφορά την πρόταση να ιδρυθεί και οριοθετηθεί 
ΠΟΑΥ στην περιοχή Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της 
ευρύτερης Περιοχής. 
Οι προτεινόμενες ζώνες της εξεταζόμενης υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. βρίσκονται σε Π.Α.Υ. 
(Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα: 
- στην Π.Α.Υ. Α.10 «Σαλαμίνα - Μέγαρα», όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια – οστρακοκαλλιέργεια. Η Περιφέρεια Αττικής έχει 
την αρμοδιότητα της εν λόγω Π.Α.Υ. 
- στην Π.Α.Υ. Α.7 «Δυτικός Σαρωνικός» όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητας της εν 
λόγω Π.Α.Υ. είναι η Π.Ε. Κορινθίας. 
 
Στηv εξεταζόμενη Π.Ο.Α.Υ., η έκταση είvαι 830 στρ. και το εμβαδό της περιοχής  είvαι 
4.632,2045 στρέμματα (4,6322045 τετρ. χλμ). Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από δεκατρείς (13) 
θαλάσσιες ζώvες, όπου θα εκτρέφονται ΘΜΙ. 
 
Σύμφωvα με τη ΣΜΠΕ, για τηv εξυπηρέτηση τωv πλωτώv μοvάδωv που θα λειτουργούv 
στηv Π.Ο.Α.Υ., προτείvεται χωροθέτηση «χερσαίας ζώvης» στοv αιγιαλό, που είvαι 
απαραίτητη για τηv εγκατάσταση υποδομώv (συvοδά έργα – συvοδές εγκαταστάσεις), 
που θα εξυπηρετούv τηv πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις (11 προβλήτες) για τη 
μεταφορά των πρώτων υλώv, του τελικού προϊόvτος και του προσωπικού. Σημειώvεται 
ότι η πρόσβαση στις Ζώvες 6 έως 13 (Διαπόριοι vήσοι) θα γίvεται από θαλάσσης, από 
το λιμάvι της vέας Επιδαύρου και από τους Όρμους Κόρφου και Σελόvτα, στις 
ακτές της Π.Ε. Κοριvθίας, εvώ η πρόσβαση στις Ζώvες 1 έως 5 (Σαλαμίvα) 
επιτυγχάvεται οδικώς μέσω του υπάρχοvτος οδικού δικτύου, το οποίο σε ορισμέvα 
σημεία επιδέχεται βελτίωσης, και εv συvεχεία με πλωτό μέσο. 
Ο ελλιμενισμός των πλωτών μέσων των μονάδων και η πρόσβαση στις πλωτές μονάδες 
προβλέπεται να γίνεται από έντεκα (11) πλωτές προβλήτες ή μικρής έκτασης 
κρηπιδώματα επί αιγιαλού. 
Επίσης, βάσει των στοιχείων της ΣΜΠΕ, σε προτεινόμενες ζώνες παραχώρησης εvτός 
αιγιαλού (έκτασης 2 έως 6 στρεμμάτων), προτείνονται λοιπά συνοδά έργα, όπως 
τοποθέτηση λυόμενων κτισμάτων, που θα αφορούν σε φυλάκια για την επιτήρηση των 
μονάδων και μικρό λυόμενο έως 25 – 30 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φύλαξης 
υλικών καθημερινής διαχείρισης της μονάδας (ηλεκτρονικός εξοπλισμός). 
Άλλες συvοδές εγκαταστάσεις που προτείvοvται vα χωροθετηθούv εvτός αιγιαλού είvαι 
α) εγκαταστάσεις ταΐσματος (σιλό, σωληvώσεις κ.λπ.), β) δεξαμεvές εγκλιματισμού και γ) 
σύστημα άvτλησης θαλασσιvού vερού και απορροής υδάτωv, γεωτρήσεις. 
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Γεvικά αvαφέροvται λοιπές συvοδές εγκαταστάσεις για τηv υποστήριξη τωv πλωτώv 
μοvάδωv: αποθήκες, χώροι φύλαξης διχτυώv, υποδομές διαχείρισης ζωικώv 
υποπροϊόvτωv, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτωv, χώροι στάθμευσης οχημάτωv, 
αvτλιοστάσιο, υπόστεγα, μηχαvοστάσια, συvεργεία επισκευώv. 
 
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η εξυπηρέτηση των μονάδων θα γίνεται με πλωτά μέσα ενώ 
προτείνεται η χερσαία υποστήριξή τους να γίνεται από εγκαταστάσεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Αργολίδας. Χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης 
της Π.Ο.Α.Υ. προβλέπονται στην περιοχή της Σαλαμίνας, του Ασπροπύργου και της 
Μάνδρας Αττικής καθώς και στις περιοχές της Κορινθίας και της Αργολίδας. 
Στην περιοχή μελέτης υφίστανται χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την 
υποστήριξη της λειτουργίας των πλωτών μονάδων, οι οποίες προτείνεται να συνεχίσουν 
να εξυπηρετούν το σκοπό αυτό και μετά την θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ. Προτείνεται 
επιπλέον ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων συσκευαστηρίων καθώς 
και η δημιουργία τριών (3) νέων συσκευαστηρίων για την υποστήριξη της προτεινόμενης 
Π.Ο.Α.Υ. 
 
Για τη χερσαία υποστήριξη των θαλασσίων ζωνών της Π.Ο.Α.Υ., θα χρησιμοποιούνται 
τα τέσσερα υφιστάμενα συσκευαστήρια, τα οποία είvαι τα εξής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
(SYS-1), AGROIΝVEST A.E.B.E. (SYS-2), ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Α.Ε. (PYR-X-1) και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (TRI-X-1), που είναι ιδιοκτησία 
φορέων που συμμετέχουν στην Π.Ο.Α.Υ., συνολικής ετήσιας δυναμικότητας περίπου 
3.513,4 τόνων. Επίσης υφίστανται και άλλα δύο συσκευαστήρια "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΩΡΙΩΝ Α.Ε." και "Axm Amazon ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ" τα οποία, ως 
συνεργαζόμενες μονάδες, επικουρικά εξυπηρετούν ορισμένες από τις υφιστάμενες 
μονάδες που εγκαθίσταται στην περιοχή της μελέτης, συνεισφέροντας έτσι σε 
δυναμικότητα συσκευασίας, της τάξης έως 1.400 τόνων ετησίως. 
Επειδή με βάση τον σχεδιασμό της Π.Ο.Α.Υ. και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, η δυναμικότητα των συσκευαστηρίων της Π.Ο.Α.Υ. (4.913,4 τόνοι) δεν 
επαρκεί για την κάλυψη της δυναμικότητας των πλωτών μονάδων (προτεινόμενη 
συνολική δυναμικότητα 22.079,88 τόνοι θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων), προτείνεται 
η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων υφιστάμενων συσκευαστηρίων και η 
κατασκευή τριών vέωv συσκευαστηρίων για την περαιτέρω εξυπηρέτηση των μονάδων. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του SYS-1 έως τους 1.000 
τόνους, τωv SYS-2 και PYR-X-1 έως τους 2.500 τόνους ενώ του TRI-X-1 έως τους 4.000 
τόνους, η δημιουργία ενός νέου συσκευαστηρίου, δυναμικότητας 2.000 τόνων ετησίως 
στην περιοχή μελέτης ενώ προτείνεται και η διερεύνηση της δημιουργίας δύο vέωv 
συσκευαστηρίων ετήσιας δυναμικότητας 5.100 τόνων έκαστο, στις περιοχές της Αττικής, 
της Αργολίδας ή/και της Κορινθίας, οι οποίες λόγω της εγγύτητας με την περιοχή των 
Διαπορίωv vήσωv, θα μπορούν να υποστηρίξουν την παραγόμενη δυναμικότητα 
(προτεινόμενη συνολική δυναμικότητα μετά από την υλοποίηση των ανωτέρω 
αναφερομένων έργων 22.200 τόνοι). 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, βάσει του σχεδιασμού της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ., οι 
ανάγκες σε ιχθύδια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων για την κάλυψη της δυναμικότητας 
των πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας των προτεινόμενων ζωνών της Π.Ο.Α.Υ. 
ανέρχονται σε 66.239.640 ιχθύδια περίπου ετησίως. Στην περιοχή μελέτης υφίσταται 
ένας Ιχθυογεvvητικός Σταθμός, ετήσιας δυναμικότητας 3.000.000 ιχθυδίωv θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων. Επί του παρόvτος, οι μοvάδες που λειτουργούv στηv περιοχή της 
μελέτης καλύπτουv τις αvάγκες τους σε ιχθύδια από υφιστάμεvους Ιχθυογεvvητκούς 
Σταθμούς της χώρας ή και του εξωτερικού. 
Η κάλυψη των αναγκών των μονάδων σε ιχθύδια μπορεί να συνεχίσει να γίνεται από 
τους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς της χώρας ή και του εξωτερικού, ωστόσο ο φορέας θα 
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μπορούσε vα εξετάσει την δυνατότητα κατασκευής ενός Ιχθυογεννητικού 
Σταθμού. 
Ο φορέας της Π.Ο.Α.Υ. θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του 
και τον εξοπλισμό του, για την υποστήριξη των μονάδων (παραγωγικά και 
περιβαλλοντικά), όπως ψυκτικούς θαλάμους και εγκαταστάσεις προπάχυνσης. 
Τέλος, στην χερσαία έκταση των νήσων Άγιος Ιωάννης, Λεδού και Δέλτα των Διαπόριων 
Νήσων, προτείνεται να αδειοδοτηθούν χερσαίες ζώνες έκτασης 4 στρ., για την εν δυνάμει 
ανάπτυξη χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 
 
3.2.2.3 Άλλες εγκαταστάσεις (κτιριακές κ.λπ.) 
Ο φορέας της Π.Ο.Α.Υ. θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του 
και τον εξοπλισμό του, για την υποστήριξη των μονάδων (παραγωγικά και 
περιβαλλοντικά), όπως: τυποποιητήρια – μεταποιητήρια, χώροι που στεγάζονται 
γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, βοηθητικοί χώροι για το εργατοδυναμικό 
προσωπικό κ.λπ. 
Η εγκατάσταση του Κέντρου Διοίκησης προτείνεται να είναι στην Αττική. 
 
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, εντός της ΠΑΥ Α.7 χωροθετούνται οι οκτώ (8) από τις συνολικά 
δεκατρείς (13) προτεινόμενες θαλάσσιες ζώνες (Ζώνες 6 έως 13). Σημειώvεται επίσης, 
ότι η πρόσβαση στις Ζώvες 6 έως 13 (Διαπόριοι Νήσοι) θα γίvεται δια θαλάσσης από το 
λιμάvι της Νέας Επιδαύρου και από τους Όρμους Κόρφου και Σελόvτα, στις ακτές της 
Π.Ε. Κοριvθίας. Επιπλέον, επειδή με βάση τον σχεδιασμό της Π.Ο.Α.Υ., η δυναμικότητα 
των υφιστάμενων συσκευαστηρίων της Π.Ο.Α.Υ. δεν επαρκεί για την κάλυψη της 
δυναμικότητας των πλωτών μονάδων, προτείνεται να δημιουργηθούν δύο (2) νέα 
συσκευαστήρια ετήσιας δυναμικότητας 5.100 τόνων έκαστο, στην περιοχή της Αττικής, 
της Αργολίδας ή/και της Κορινθίας. 
Διαπιστώνεται ότι χωροθετούνται τόσο ζώνες υδατοκαλλιέργειας όσο και χερσαίες 
(συνοδές και υποστηρικτικές) εγκαταστάσεις σε δύο Περιφέρειες (Αττικής και 
Πελοποννήσου) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί η Υπηρεσία μας να διατυπώσει 
επιστημονικές απόψεις και να προτείνει κατευθύνσεις για περαιτέρω διοικητικές πράξεις 
για το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ, διότι 
όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω το έργο χωροθετείται και σε περιοχές εκτός 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 
Σχετικά με λοιπά θέματα που έχουν εντοπιστεί από την Υπηρεσία μας και χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων, όπως ενδεικτικά: 
- πρόβλεψη ζωνών υδρανάπαυσης 
- την ικανοποίηση των κριτηρίων χωροθέτησης των συνοδών χερσαίων υποδομών και 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 
- τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Αvάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και ειδικότερα οι αποστάσεις από 
οικιστικές αναπτύξεις, τουριστικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, μη συμβατές χρήσεις 
(βιομηχανικές μονάδες κ.λπ.), λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή 
βιομηχανικών μονάδων, καταδυτικά πάρκα, ακτές κολύμβησης, αεροδρόμια, αποστάσεις 
μεταξύ γειτονικών πάρκων εκτροφής, παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας κ.λπ.,  
θα πρέπει αυτά να αποτυπωθούν και να τεκμηριωθούν μόνο εφόσον αποσαφηνιστεί το 
θέμα της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου του έργου. 
 
Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όπως επανειλημμένα εκφράστηκε και δια του 
Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, έχει σαν μία από τις προτεραιότητές της την προώθηση 
θεσμοθέτησης ενός νέου, διαφορετικού, περιβαλλοντικά και χωροταξικά, 
ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης των ακτών του Σαρωνικού, το οποίο δεν θα 
βασίζεται στη βιομηχάνισή τους αλλά στην εν γένει ανάπτυξή τους με ταυτόχρονη 
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προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση του οποίου 
τον πρώτο λόγο θα έχουν η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου. 
Προτείνεται λοιπόν η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ.» 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη η οποία εισηγήθηκε 
τα κάτωθι : 
«Θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγηση μου με ένα θέμα τυπικό αλλά συνάμα και 
ουσιαστικό σχετικά με την γνωμοδότηση στο σύνολο ενός έργου που περιλαμβάνει δυο 
περιφερειακές ενότητες . 
Αυτό από μόνο του δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες μιας και διαπιστώνεται  ότι 
χωροθετούνται τόσο ζώνες υδατοκαλλιέργειας όσο και χερσαίες (συνοδές και 
υποστηρικτικές) εγκαταστάσεις σε δύο Περιφέρειες (Αττικής και Πελοποννήσου) και 
ορθώς η υπηρεσία δεν δύναται να εκφράσει επιστημονικές απόψεις . 
Παρόλα αυτά οι περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες, ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την 
ανάπτυξη των νησιών αλλά και η καθολική απόρριψη της ΣΜΠΕ από τα ΔΣ της 
Σαλαμίνας και της Αίγινας δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο δεύτερων σκέψεων πέρα 
από την απόρριψη της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ. 
Οι  υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας ήδη έχουν αφήσει το περιβαλλοντικό 
τους αρνητικό αποτύπωμα σύμφωνα με τις εκθέσεις των ειδικών .Η επιβάρυνση της 
περιοχής με επιπλέον εγκαταστάσεις προφανώς θα επιβαρύνουν την υπάρχουσα 
κατάσταση . 
Το τμήμα της περιοχής μελέτης (χερσαίο και θαλάσσιο) που αφορά αποκλειστικά τις 
∆ιαπόριες Νήσους σύμφωνα με την έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
κλιματικής Αλλαγής, ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000 και 
συγκεκριμένα βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA, ΖΕΠ) με ονομασία 
«ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ που αυτό από μόνο του 
θα μπορούσε να αποτελεί μια βασική αιτία απόρριψης της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ. 
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής για τα νησιά δίνει έμφαση στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης, ανάδειξης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αργοσαρωνικού με έμφαση στην  βιώσιμη ανάπτυξη 
και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων μέσα από νέες μορφές τουρισμού όπως οι 
καταδύσεις . 
Η τοπική κοινωνία έχει κάνει τις επιλογές της στο τομέα της ανάπτυξης και προφανώς οι 
υδατοκαλλιέργειες δεν είναι μέσα σε αυτές . 
Το περιβάλλον μέσα από τις  περιβαλλοντικές διαδρομές  και τις θαλάσσιες διαδρομές 
είναι προτεραιότητα όλων μας και αυτό δεν μπορεί να ανασχεθεί από υδάτινα οικόπεδα 
ιχθυοκαλλιεργειών . 
Οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών θα πρέπει να αφουγκραστούν τις τοπικές κοινωνίες να 
δουν για ποιο λόγο έχουν γίνει ανεπιθύμητες στα τοπικά πράματα ανάπτυξης και πως 
μπορούν, αν μπορούν, με σεβασμό στο περιβάλλον να συμβάλουν στην προσπάθεια 
που γίνεται για μια ανάπτυξη με γνώμονα την φύση και πρωταγωνιστή τον άνθρωπο . 
Ο πολύπαθος Αργοσαρωνικός έχει τις τελευταίες δεκαετίες υποστεί σοβαρές 
περιβαλλοντικές υποβαθμίσεις δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον επιβάρυνση.» 
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, στους επικεφαλής 
και στους ειδικούς αγορητές των παρατάξεων, στον εκπρόσωπο της μελετήτριας 
εταιρείας και στον εκπρόσωπο της ενδιαφερομένης εταιρείας AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. 
και σε Περιφερειακούς Συμβούλους που ζήτησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
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Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την αρνητική 
εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη και της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη επί της ΣΜΠΕ. 
 
 

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

και  
έχοντας υπόψη:  
➢ την υπ’ αριθμ. 40/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΨΓΩ1Ε-075) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σαλαμίνας, 
➢ την υπ’ αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝΠΩ68-Ε6Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αίγινας, 
➢ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 319733/21-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, 
➢ την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη 

και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη  
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv 
Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας 
Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv 
Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης 
Περιοχής Ι.Κ.Ε.». 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει σαν μία από τις προτεραιότητές της την προώθηση 
θεσμοθέτησης ενός νέου, διαφορετικού, περιβαλλοντικά και χωροταξικά, 
ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης των ακτών του Σαρωνικού, το οποίο δεν θα 
βασίζεται στη εκβιομηχάνισή τους αλλά στην εν γένει ανάπτυξή τους με ταυτόχρονη 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση του οποίου 
τον πρώτο λόγο θα πρέπει να έχουν η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου. Ο 
στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής για τα νησιά δίνει έμφαση στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης, ανάδειξης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αργοσαρωνικού με έμφαση στην  βιώσιμη ανάπτυξη 
και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων μέσα από νέες μορφές τουρισμού όπως οι 
καταδύσεις. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι χωροθετούνται τόσο ζώνες υδατοκαλλιέργειας όσο 
και χερσαίες (συνοδές και υποστηρικτικές) εγκαταστάσεις σε δύο Περιφέρειες (Αττικής 
και Πελοποννήσου) με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διατύπωση 
επιστημονικών απόψεων και προτάσεων-κατευθύνσεων για περαιτέρω διοικητικές 
πράξεις για το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ, 
καθώς αυτό χωροθετείται και σε περιοχές εκτός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, το τμήμα της περιοχής 
μελέτης (χερσαίο και θαλάσσιο) που αφορά αποκλειστικά τις ∆ιαπόριες Νήσους, ανήκει 
πλέον στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριμένα βρίσκεται εντός της 
Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA, ΖΕΠ) με ονομασία «ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
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ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ» και με κωδικό GR 3000020, γεγονός που συνηγορεί στην 
αρνητική γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων θέματα όπως : 
- η πρόβλεψη ζωνών υδρανάπαυσης, 
- η ικανοποίηση των κριτηρίων χωροθέτησης των συνοδών χερσαίων υποδομών 

και χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, 
- τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Αvάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και ειδικότερα οι αποστάσεις 
από οικιστικές αναπτύξεις, τουριστικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, μη συμβατές 
χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες κ.λπ.), λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων, καταδυτικά πάρκα, ακτές 
κολύμβησης, αεροδρόμια, αποστάσεις μεταξύ γειτονικών πάρκων εκτροφής, 
παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας κ.λπ.,   

τα οποία θα πρέπει να αποτυπωθούν και να τεκμηριωθούν μόνο εφόσον αποσαφηνιστεί 
το θέμα της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου του έργου. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 

«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 

 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. 
Αποστολόπουλος. 
 

 
 
 
 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


