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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 14η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 113/2021 

Σήμερα 9/6/2021, ημέρα 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), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-
ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/4-6-2021 (ΦΕΚ 2366/τ. Β’/5-6-2021) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 452157/3-6-2021 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 3/6/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε 
επέκταση κατά 10 στρ. υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας 
«Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου 
Π.Ε. Νήσων. 
 
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 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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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.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας 
Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, 
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου 
Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, 
Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 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), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, 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, Μελάς 
Σταύρος, 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, 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.: Αναστασοπούλου Στυλιανή, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Σμέρος 
Ιωάννης. 
 
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. 468724/9-6-2021 εισήγηση (σε ορθή 
επανάληψη) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που 
έχει ως εξής : 
       
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 
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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), ε) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (ΦΕΚ 3291/6-8-2020) και στ) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14-10-2020 (4656/Β/20). 
7. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 
8. Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α΄…». 
9.  Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 
10. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 
Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α΄ και Β΄ της 
Υ.Α. με αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/11». 
11. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 
12. Η Υ.Α. Η.Π. 17239/11-9-2002 (Β΄1175) «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας 
και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών». 
13. 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 
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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». 
14. 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». 
15. 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). 
16. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 
17. 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». 
18. 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. 
19. 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). 
20. Τον Ν. 4282/29-8-2014 (Α΄ 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 
21. Την ΚΥΑ 263/24823/26-2-2016 (ΦΕΚ 583/Β΄/4-3-2016) «Απλή μετατόπιση της 
θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας». 
22. Την ΚΥΑ αριθμ. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση 
εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» 
23. 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». 
24. 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» 
25. 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)» 
26. 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» 
27. 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 
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την Περιφέρεια Αττικής. 
28. 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…” 
29. Το άρθρο 5 του Ν. 4447/23-12-2016 (Α΄241) «Χωροταξικός σχεδιασμός – Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 
30. Το με αρ. πρωτ. 651118/8-9-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 651124/8-9-2020 διαβιβαστικό 
της ΜΠΕ του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με συνημμένο το αρ. 
πρωτ. 69137/3616/3-9-2020 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με συνημμένες α) την από έτους 
2020 ΜΠΕ, μετά συνημμένων σχεδίων, αλληλογραφίας με διάφορες υπηρεσίες, 
αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ, συμβάσεις με εταιρείες κ.λπ. 
31. Το με αρ. πρωτ. οικ. 193573/26-9-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 202484/5-10-2017) 
διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής της  «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε 
μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων από τη 
θέση Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων σε θέση βορειότερα κατά 251 μ της αρχικής και 
αλλαγή επωνυμίας του φορέα από “Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.” σε “Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.”» και του αρ. πρωτ. 76300/4231/18-9-2017 διαβιβαστικού της Δ/νσης  
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με συνημμένα. Επί της ανωτέρω ΜΠΕ 
εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 107570/5933/5-1-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: Ψ68ΓΟΡ1Κ-ΑΔ4) με θέμα: «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας 
δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεμμάτων που αφορά μετεγκατάσταση μετά εκσυγχρονισμού αυτής από τη θέση 
Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων σε θέση βορειότερα κατά 251 μ της αρχικής και 
αλλαγή επωνυμίας του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.” σε “Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.”» 
32. Η με αρ. πρωτ. 696638/21-9-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας μας επί της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και 
την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον 
Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας 
Αττικής, με φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 
33. Το από 15-9-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Πόρου (αρ. πρωτ. 
εισερχ. 678375/15-9-2020) προκειμένου να λάβει γνώση της ΜΠΕ του έργου του 
θέματος. Η ΜΠΕ απεστάλη στο Δήμο Πόρου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (we 
transfer) στις 21-9-2020. 
34. Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού ή 
ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ του θέματος. 
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Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το (30) 
σχετικό και αφορά σε επέκταση κατά 10 στρ. υφιστάμενης πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας 
δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 
10 στρεμμάτων στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, για την έκφραση 
απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

 
1. Αντικείμενο του έργου 
  
 Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά σε υφιστάμενη 
πλωτή μονάδα υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά σε επέκτασή της κατά 10 στρ. και βρίσκεται στη θέση 
Καλάμι νήσου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. Ο εκσυγχρονισμός της μονάδας θεωρήθηκε 
απαραίτητος για την αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής.  

Η θέση της πλωτής μονάδας βρίσκεται σε Π.Α.Υ. (Περιοχή Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ. Α.8 «Πόρος», όπου η 
κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. 

 

 
Εικόνα 1.1: Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού 
(Πηγή: www.ypeka.gr). 

 

 
Εικόνα 1.2: Υφιστάμενη θέση πλωτής μονάδας (Πηγή: Google Earth). 

http://www.ypeka.gr/
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 Οι Π.Α.Υ. κατηγορίας Α είναι περιοχές με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. 

Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή 
άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές 
συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών 
χρήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμό 31722/4.11.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
2505/Β’/4.11.2011) στις Π.Α.Υ. κατηγορίας Α προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση 
ΠΟΑΥ και είναι δυνατή, για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση 
μικρότερη των 20 στρ, η επέκταση μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές μονάδες 
επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας μέχρι 
την έγκριση Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών).  

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

 
2. Κατάταξη του έργου 
  
 Σύμφωνα με την (6) σχετική Υ.Α., το έργο του θέματος κατατάσσεται στην Ομάδα 8η, 
α/α 2 «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων», Υποκατηγορία Α2, και εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ. 
Στην περιοχή χωροθέτησης της εν λόγω μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δεν έχει 
καθοριστεί έως σήμερα Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(Π.Ο.Α.Υ.).  
 Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει στην (32) σχετική της εισήγηση 
επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον 
χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.  560583/31-7-2020 και 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67749/4067/12-7-2020 διαβιβαστικών από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής και το ΥΠΕΝ αντίστοιχα. 

 
3. Περιγραφή της δραστηριότητας στην υφιστάμενη θέση εγκατάστασης 
 

Η μονάδα υδατοκαλλιέργειας στη θέση Καλάμι, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, 
Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει συνολική θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων. Σύμφωνα 
με την αρ. πρωτ. 107570/5933/05-01-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: Ψ68ΓΟΡ1Κ-ΑΔ4), οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης της πλωτής μονάδας, 
δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 
Σημείο Συντεταγμένες Υφιστάμενης 

Θέσης 

X Y 

Α΄ 452615,600 4154198,343 

Β΄ 452687,144 4154234,125 

Γ΄ 452631,229 4154345,922 

Δ΄ 452559,679 4154310,137 
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4. Περιγραφή της δραστηριότητας με την προτεινόμενη επέκταση 
 
4.1 Πλωτή Μονάδα 
 
 Για τη επέκταση της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης κατά 10 στρέμματα, έχει 
εκδοθεί  η με αρ. πρωτ. οικ. 104613/790/15-10-2019 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής “Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας 
έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων,με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ” για την επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
στη θέση “Καλάμι”, νήσου Πόρου, Περιφέρειας Αττικής”.  

Οι συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) της προτεινόμενης επέκτασης της μονάδας κατά 
10στρ., δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 
Σημείο Συντεταγμένες επέκτασης 

κατά 10 στρ 

X Y 

Γ΄ 452631,229 4154345,922 

Δ΄ 452559,679 4154310,137 

Ζ΄ 452503,765 4154421,934 

Ε΄ 452575,315 4154457,719 

 
 Οι συντεταγμένες της συνολικής έκτασης των 20στρ., δίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  

 
Σημείο Συντεταγμένες  συνολικής 

έκτασης 10 στρ 

X Y 

Α΄ 452615,600 4154198,343 

Β΄ 452687,144 4154234,125 

Ε΄ 452575,315 4154457,719 

Ζ΄ 452503,765 4154421,934 

 
Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων στήριξης των πλωτών εγκαταστάσεων της 

μονάδας των 20 στρεμμάτων που θα προκύψει μετά την επέκταση, θα γίνει εκτός της 
μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης και σε απόσταση από τα όρια αυτής, που δεν 
υπερβαίνει, στην επιφάνεια της θαλάσσιας έκτασης, το τριπλάσιο του μέγιστου βάθους 
αυτής. Οι συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) του πλαισίου των αγκυροβολίων, δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 
Σημείο Συντεταγμένες  πλαισίου 

αγκυροβολίων 

X Y 

Α1΄ 452476,465 4153939,983 

Β1΄ 452977,316 4154190,479 

Γ1΄ 452682,610 4154779,725 

Δ1΄ 45211,759 4154529,229 

 
 

Προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή 100 τόνων/έτος θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων, η πλωτή μονάδα θα διαθέτει: 
- Είκοσι (20) κυκλικούς πλαστικούς ιχθυοκλωβούς με εσωτερική περίμετρο 40 μέτρων 
(φ12,74 μέτρα) και βάθους διχτυών 8 μέτρων, 
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- Δύο (2) κυκλικούς πλαστικούς ιχθυοκλωβούς με εσωτερική περίμετρο 40 μέτρων 
(φ12,74 μέτρα) και βάθους διχτυών 4 μέτρων, 

Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις της 
μονάδας εκτροφής δεν θα ξεπερνά τα 3.552 τ.μ. από τα οποία η συνολική ωφέλιμη για 
την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν θα ξεπερνά τα 2.548τ.μ. ενώ ο συνολικός 
ωφέλιμος όγκος δεν θα ξεπερνά τα 20.382 κ.μ. 

Επιπλέον για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιείται μία (1) 
εξέδρα εργασίας διαστάσεων 10 Χ 10 μέτρα. 

Η θέση εγκατάστασης απέχει 273 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή. Το βάθος στη 
θέση εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 100 μέτρα.  

Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας οι πλωτές εγκαταστάσεις θα φωτοσημανθούν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπηρεσία Φάρων του 
Πολεμικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα: 
- Θα ποντιστούν τέσσερις (4) φωτοσημαντήρες, στις τέσσερις γωνίες της μισθωμένης 
έκτασης και τέσσερις (4) φωτοσημαντήρες στις γωνίες του νοητού πλαισίου των 
αγκυροβολίων, που θα έχουν χαρακτηριστικά «Ειδικής Σημάνσεως». 
- Θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζει το Διεθνές Ναυτιλιακό Σύστημα 
IALA “A”, οι οποίες είναι: 
- Σχήμα φωτοσημαντήρα: Κωνικό 
- Χρώμα φωτοσημαντήρα: Κίτρινο 
- Χρώμα φωτός Φανού: Κίτρινο 
- Χαρακτηριστικό Φανού: Τριάντα (30) αναλαμπές ανά πρώτο λεπτό 
- Φωτοβολία Φανού: Δύο (2) ν. μίλια, σε μετεωρολογική ορατότητα δέκα (10) ν. μιλίων 
(Τ-0,74) 
- Θέση Φανού: Στην κορυφή του φωτοσημαντήρα και σε ύψος τουλάχιστον 1,5 μέτρο 
από την επιφάνεια της θάλασσας 

 
4.2 Χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές υποδομές 

 
Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι 

για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, χρησιμοποιούνται οι χερσαίες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση όρμος Μπίστι νήσου Πόρου. Σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. ΠΕΧΩ οικ. 5379/φπεριβαλ-8/07/8-8-2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων όπως συμπληρώθηκε με την ΠΕΧΩ 4241/φπεριβαλ-8/08/28-7-2008 και 
τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία του φορέα από Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου 
Ε.Π.Ε. σε Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου Α.Ε., οι χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της 
μονάδας βρίσκονται εντός της ζώνης της παραλίας και περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
- Μηχανοστάσιο εμβαδού 12 τ.μ. 
- Αποθήκη εργαλείων εμβαδού 23 τ.μ. 
- Αποθήκη τροφών εμβαδού 38 τ.μ. 
- Αποθήκη διχτυών εμβαδού 39 τ.μ. 
- Εργαστήριο εμβαδού 85,49 τ.μ. 

Επιπλέον στην ζώνη του αιγιαλού βρίσκονται δύο (2) προβλήτες με εμβαδό 76,63 
τ.μ. και 15,55 τ.μ. Το τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας όπου βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμό 713.731/11-7-1989 απόφαση του 
Νομάρχη Πειραιά που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 514Δ/23-8-1989.  

Η συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιείται στο 
συσκευαστήριο που διαθέτει η εταιρεία στα Καμίνια Τροιζηνίας το οποίο διαθέτει κωδικό 
έγκρισης εγκατάστασης 39.S.97 και λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω άδειες: 
- Την υπ’ αριθμό ΠΕ.2871/Α.1666/09/10-12-2009 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε από την 
ΠΕ.3276/Α.1830/10/9-12-2010 ως προς την επωνυμία του φορέα. 
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- Την υπ’ αριθμό Β8226/Φ14 ΤΡΟΙΖ 42/28-12-2009 Άδεια Λειτουργίας από τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της Νομαρχίας Πειραιά όπως τροποποιήθηκε από την Β53/Φ14 ΤΡΟΙΖ 
42/13-4-2011 ως προς την επωνυμία του φορέα. 
- Την υπ’ αριθμό Κ7064/22-2-2010 Άδεια Λειτουργίας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Νομαρχίας Πειραιά όπως τροποποιήθηκε από την Κ5913/25-11-2011 ως προς την 
επωνυμία του φορέα. 
  
 Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκονται στο 1ο 
χλμ Αττικής οδού, στη θέση Τρύπιο Λιθάρι, της ΔΕ Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας. 

 Δεν απαιτείται η κατασκευή νέων συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας. Για την παραγωγή της απαιτούμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). 

 
5. Συμβατότητα της προτεινόμενης θέσης με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις 
 

Ολόκληρο του νησί του Πόρου (χερσαία έκταση) έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Η περιοχή μελέτης, δεν εμπίπτει σε προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000, δεν περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς και δεν 
εμπίπτει σε άλλες συνθήκες (Ramsar). Επίσης στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται 
κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Η Νήσος Πόρος εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου 
(EL03), στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331). Παρ’ όλα αυτά η 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων περιφερειακά του Δήμου Πόρου δίνεται από το 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06). Η 
περιοχή μελέτης χωροθετείται στο παράκτιο υδατικό σύστημα Έξω Σαρωνικού Κόλπου 
(EL0626C0013N). Τόσο η οικολογική όσο και η χημική και συνολική κατάσταση του 
παράκτιου υδατικού συστήματος Έξω Σαρωνικού Κόλπου χαρακτηρίζεται ως καλή. 

Αναφορικά με την ικανοποίηση ή μη των κριτηρίων χωροθέτησης της πλωτής 
μονάδας που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις υδατοκαλλιέργειες, προκύπτει ότι αυτά ικανοποιούνται, βάσει των υποβληθέντων 
στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, η απόσταση της πλωτής μονάδας από την ακτογραμμή ανέρχεται σε 
273 μέτρα > 50 μ, ενώ το μέσο βάθος εγκατάστασης ανέρχεται σε 100 μέτρα. Ωστόσο 
απαιτείται για την επιβεβαίωση τόσο του βάθους της μονάδας όσο και της 
απόστασης από την ακτογραμμή, βεβαίωση του οικείου Λιμεναρχείου, σύμφωνα 
με την (23) σχετική. 

Επίσης, σύμφωνα τόσο με την ΜΠΕ όσο και με το από 12/2019 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα, που υποβλήθηκε συνημμένα με την εξεταζόμενη ΜΠΕ, δεν υπάρχουν σε 
απόσταση 1.000 μ από την πλωτή μονάδα οι χρήσεις του άρθρου 7 της (17) σχετικής 
ΚΥΑ, δηλαδή τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 
εγκαταστάσεις, λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών 
μονάδων, καταδυτικά πάρκα, παραλίες κολύμβησης, αεροδρόμια κλπ.   

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (17 σχετικό) αναφέρεται στα κριτήρια χωροθέτησης 
ότι τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των μονάδων, θα πρέπει 
να απέχουν “Χίλια (1000) μέτρα τουλάχιστον από λειτουργούσα τουριστική μονάδα ή 
εγκατάσταση και από υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις και/ή προγραμματιζόμενες με 
βάση εγκεκριμένα ή υπό εκπόνηση (Β.1 Σταδίου της σχετικής μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
και πεντακόσια (500) μέτρα, εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή” και «Χίλια (1000) μέτρα 
τουλάχιστον από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.)». 
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Συγκεκριμένα, ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Πόρου απέχει πάνω από 2,8 
χλμ σε ευθεία απόσταση, ενώ ο πλησιέστερος οικισμός είναι ο οικισμός του Αγίου 
Νεκτάριου, ο οποίος απέχει πάνω από 1,3 χλμ σε ευθεία γραμμή, σύμφωνα με τη ΜΠΕ. 
Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές 
μονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κ.λπ., λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών αποβλήτων και αεροδρόμιο. Επίσης δεν έχουν 
χωροθετηθεί καταδυτικά πάρκα και επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν 
χωροθετηθεί θαλάσσια αιολικά πάρκα.  

Στην ίδια περιοχή είναι εγκατεστημένες άλλες δύο (2) μονάδες υδατοκαλλιέργειας, 
του ίδιου φορέα, στις θέσεις «Πυρκάλι» και «Βράχος Παπανικόλα» όπως φαίνεται στο 
από 12/2019 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την εξεταζόμενη ΜΠΕ. Οι πλωτές 
μονάδες απέχουν από την εξεταζόμενη εγκατάσταση πάνω από 500 μ, με την 
πλησιέστερη να βρίσκεται στη θέση Πυρκάλι και σε απόσταση 513 μ. Επομένως 
πληρείται το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης των 500 μ μεταξύ των ορίων γειτονικών 
υδατοκαλλιεργειών που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. 

Τέλος, η μονάδα δεν βρίσκεται πάνω από λιβάδια του είδους Posidonia oceanica 
και άλλα παρεμφερή είδη (Cymodocea nodosa, Zostera marina και Zostera moltii) ούτε 
σε περιοχή που περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς ή σε άλλες συνθήκες (Ramsar) ή 
Natura 2000. Τέλος η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων 
άλλης προστατευόμενης περιοχής, ούτε εντάσσεται σε κάποιο άλλο καθεστώς ειδικής 
προστασίας. 
 
6. Παραγόμενα απόβλητα 
 
Υγρά απόβλητα: Αφορούν στα προϊόντα μεταβολισμού των ιχθύων, σε προϊόντα 

απεκκρίσεως, βλέννες και έλαια μηχανής.  
Στερεά απόβλητα: Αφορούν σε στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, υλικά συσκευασιών, 

απώλειες ιχθυοτροφών καθώς και τυχόν νεκρά ψάρια (ζωικά 
υποπροϊόντα). 

 
Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της πλωτής 

μονάδας είναι οι ακόλουθοι: 
15 01 02 “Πλαστική συσκευασία” 
02 01 04 “Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)” 
13 02 05* “Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά” 
02 02 02 “Απόβλητα ιστών ζώων” 
 
7. Σύντομο ιστορικό αδειοδοτήσεων του έργου  
 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. διαθέτει μονάδα 
ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων συνολικής δυναμικότητας 100 
τόνων, η οποία λειτουργεί σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση 
Καλάμι, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρεια Αττικής. H παρούσα μελέτη αφορά την 
επέκταση θαλάσσιας έκτασης από τα 10 στα 20 στρ. μονάδας, χωρίς μεταβολή της 
παραγωγικής της δυναμικότητας.  

Η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Καλάμι, Ν. Πόρου, Ν. Αττικής ιδρύθηκε το 
1997 με φορέα τον Ιωάννη Πουλάκη (υπ’ αριθμό Α1579/25-11-1997 Απόφασης 
εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης του Νομάρχη Πειραιά, υπ’ αριθμό 120/8-1-1998 
Μισθωτήριο συμβόλαιο, υπ’ αριθμό οικ.67468/04-06-1999 ΑΕΠΟ και υπ’ αριθμό 
Α1407/11-10-1999 Απόφαση Άδειας Λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά). Το 2008 ο 
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φορέας της μονάδας τροποποιήθηκε από Ιωάννης Πουλάκης σε MARE NOSTRUM M. 
Ε.Π.Ε. και το 2009 σε ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ MARE Α.Ε.. Το 2010 
η εταιρεία ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ MARE Α.Ε. συγχωνεύτηκε δια 
απορρόφησης με την εταιρεία ΜARE NOSTRUM A.E.. Το 2013, ο φορέας λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων τροποποιήθηκε σε ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.. Το 2016, 
η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. συγχωνεύθηκε μέσω απορρόφησής 
από την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.  

Για τη μονάδα στη θέση Καλάμι έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι κάτωθι 

διοικητικές πράξεις: ➢ Υπ’ αριθμό 104613/790/15-10-2019 Προέγκριση παραχώρησης 

χρήσης θαλάσσιας έκτασης, με απευθείας μίσθωση, από την Διεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

➢ Υπ’ αριθμό 107570/5933/05-01-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ειδικότερα, με το αρ. πρωτ. 
76300/4231/18-9-2017 διαβιβαστικό της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, εισήλθε στην Υπηρεσία μας η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
που αφορά μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεμμάτων από τη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων σε θέση βορειότερα κατά 
251 μ της αρχικής και αλλαγή επωνυμίας του φορέα από “Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες 
Α.Β.Ε.Ε.” σε “Ιχθυοτροφεία Σελόντα  Α.Ε.Γ.Ε.”».  
 

 
 

➢ Υπ΄ αριθμό οικ.14226/141/20-02-2018 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

➢ Υπ’ αριθμό 7499/20-03-18 Σύμβαση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης.  

➢ Υπ΄ αριθμό 2209/63063/08-06-2015 Απόφαση χορήγησης κωδικού αριθμού της Γεν. 

Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής.  
 

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
8.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ 

 
8.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), η 
περιοχή ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) (σε σύνολο 14 υδατικών διαμερισμάτων (ΥΔ) της 
χώρας) και εκτείνεται γεωγραφικά στην ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η 
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συνολική έκταση του διαμερίσματος είναι 8.442 km2 και οι Λεκάνες Απορροής που το 
συγκροτούν είναι τρεις: η Λεκάνη Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330), Ρεμάτων 
Αργολικού Κόλπου (EL0331) και Ευρώτα (EL0333). Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται 
η θέση, τα όρια και οι κύριες λεκάνες του ΥΔΑΠ. 

 

 
Εικόνα 8.1: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Υδατικό Διαμέρισμα 

Ανατολικής Πελοποννήσου 

 
Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στην Λεκάνη Απορροής των Ρεμάτων 

Αργολικού Κόλπου (Κωδικός EL0331) της οποίας η έκταση είναι περίπου 5.300 km2. 
Στην υπό εξέταση ΛΑΠ ανήκουν τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα, Πόρος 
και η χερσόνησος των Μεθάνων. Οι Λεκάνες Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330) 
και Ευρώτα (EL0333) βρίσκονται στα δυτικά της υπό εξέταση Λεκάνης Απορροής 
(EL0331). Στα βόρεια, η Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου συνορεύει με 
τη Λεκάνη Απορροής των Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (EL0227), που 
ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου (EL02). Στα ανατολικά της 
υπό εξέταση Λεκάνη βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος, ενώ 
στα νότια βρίσκεται ο Λακωνικός κόλπος. 
 
8.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΥΣ) 

Στους χάρτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η ποιοτική (χημική) και ποσοτική 
κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Ανατολικής 
Πελοποννήσου (EL03), σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ. 
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Εικόνα 8.2: Ποιοτική (Χημική) κατάσταση υπογείων συστημάτων (ΥΣ) του Υδατικού 

Διαμερίσματος EL03 
 

 
Εικόνα 8.3: Ποσοτική κατάσταση υπογείων συστημάτων (ΥΣ) του Υδατικού Διαμερίσματος 

EL03 
 
 

8.1.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΣ) 

Στους χάρτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η οικολογική και χημική κατάσταση 
των επιφανειακών υδατικών συστημάτων (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών, 
παράκτιων) του ΥΔ Αττικής (EL06). 
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Εικόνα 8.4: Οικολογική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
EL06 

 

 
Εικόνα 8.5: Χημική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής EL06 

 
Εικόνα 8.6: Συνολική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής EL06 

 
 
8.1.4 ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

Στην περιοχή μελέτης σημειώνονται επτά (7) ακτές κολύμβησης όπως αυτές 
παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη και πίνακα. Επισημαίνεται πως καμία εξ’ αυτών 
δεν βρίσκεται στην περιοχή χωροθέτησης της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας. 
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8.1.5 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της οικολογικής εκτίμησης της ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της περιοχής, το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) 
πραγματοποίησε μελέτη τον Οκτώβριο του 2015, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της εξεταζόμενης ΜΠΕ και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ίδρυσης ΠΟΑΥ στη νήσο 
Πόρου. 

Για την εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος μετρήθηκαν οι ακόλουθες 
παράμετροι:  
α) Φυσικοχημικές (θερμοκρασία, αλατότητα, pH, θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο, 
αιωρούμενα στερεά).  
β) Θρεπτικά άλατα (NH4, NO3, NO2, PO4, SiO2) και χλωροφύλλη α  
γ) Μικροβιακές αναλύσεις (ολικά κολοβακτηρίδια, Στρεπτόκοκκοι, e-coli)  
δ) Αναλύσεις ιζήματος (Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC), Ολικό Οργανικό Άζωτο 
(ΤOΝ)).  
ε) Ζωοβένθος (μακροπανίδα) η ανάλυση έγινε σε επίπεδο οικογένειας υπολογίστηκαν 
κατάλληλοι δείκτες (BQIfamily) για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. 
 

Η δειγματοληπτική αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και 
ερευνητικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ συνέλλεξε δείγματα νερού και ιζήματος σε έξι 
σταθμούς. Οι αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν στα ερευνητικά εργαστήρια 
του ΕΛΚΕΘΕ. Επίσης επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ με κατάδυση 
πραγματοποίησε αυτοψία για την διερεύνηση ύπαρξης ποσειδωνίας κάτω από κλωβούς 
καλλιέργειας των μονάδων που λειτουργούν στην υπό ίδρυση ΠΟΑΥ καθώς και σε 
σημεία που προορίζονται για μετεγκατάσταση υπαρχόντων μονάδων ή και δημιουργία 
νέων μονάδων. 

Οι σταθμοί δειγματοληψίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.8. Η δειγματοληψία 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και το βάθος των σταθμών ήταν από 28 
(ΣΤ4) έως 55m (ΣΤ1).  
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Εικόνα 8.8: Σταθμοί δειγματοληψίας 

 
Τα συμπεράσματα της μελέτης είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 
Μικροβιακό φορτίο 
Επιφανειακά δείγματα νερού συλλέχθηκαν σε ειδικά αποστειρωμένα γυάλινα μπουκάλια 
και αναλύθηκαν στο εργαστήριο στο ΕΛΚΕΘΕ. Σε κανένα δείγμα δεν βρέθηκε να υπάρχει 
μικροβιακή επιβάρυνση, οι συγκεντρώσεις των ολικών κολοβακτηριδίων, 
στρεπτόκοκκων και e-coli ήταν κάτω από τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία όρια. 
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού (2 μέτρα) 
Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν από 4.68 έως 4.93 (ml/lt) οι 
οποίες αντιστοιχούν σε βαθμούς κορεσμού > 97% που δείχνουν μια καλή οξυγόνωση σε 
όλους τους σταθμούς. Επίσης υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν σε όλη την στήλη του 
νερού και σε καμιά περίπτωση δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν συνθήκες 
υποξίας ή ανοξίας. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας και της αλατότητας κατά την περίοδο 
του Οκτωβρίου, είχαν τις τυπικές τιμές των παραμέτρων αυτών στο παράκτιο θαλάσσιο 
περιβάλλον της Ελλάδος. 
Θρεπτικά Άλατα και χλωροφύλλη α 
Χαμηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν για όλα τα θρεπτικά άλατα. Επίσης πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις χλωροφύλλης α μετρήθηκαν σε όλους τους σταθμούς. 
Βαρέα μέταλλα στη στήλη του νερού (Χαλκό (Cu), Ψευδάργυρο (Zn), Κάδμιο (Cd), 
Μόλυβδο (Pb), Χρώμιο (Cr),Νικέλιο (Ni)) 
Οι τιμές που καταγράφηκαν δεν παρουσιάζουν σημαντικά ρυπαντικά φορτία και είναι 
συγκρίσιμες με αυτές που έχουν μετρηθεί σε άλλες καθαρές περιοχές του Αιγαίου και 
στο Κρητικό Πέλαγος. 
Βαρέα μέταλλα στο ίζημα 
Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων που θεωρούνται ρύποι όπως Zn, Ni, Pb, Cu και Cr 
βρέθηκαν να είναι σε επίπεδα συγκρίσιμα γενικά με αυτά των συγκεντρώσεων άλλων 
παράκτιων περιοχών της Ελλάδας. Οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην Π.Ο.Α.Υ. 
Πόρου ήταν συγκρίσιμες με αυτές που έχουν μετρηθεί σε άλλες παράκτιες περιοχές της 
Ελλάδος καθώς και σε άλλες μονάδες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Όλα τα δείγματα 
της περιοχής έρευνας δεν υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές που ορίζονται από την 
περιβαλλοντική νομοθεσία EPA (WAC 173-204-420 και WAC 173-204-250). 
Γεωχημικά χαρακτηριστικά του ιζήματος 
Οι συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα, και αζώτου παρουσίασαν αναμενόμενες τιμές για 
την περιοχή και είναι χαρακτηριστικές μη ρυπασμένων περιοχών. 
Κλίμακα ευτροφισμού  
Σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης που μετρήθηκαν στην παρούσα 
μελέτη η οικολογική κατάσταση στους περισσότερους σταθμούς μελέτης χαρακτηρίζεται 
καλή, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (WFD/Water Framework 
Directive) και όπως καθορίζεται για τα διάφορα ευρωπαϊκά υδάτινα περιβάλλοντα και 
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συγκεκριμένα για την Ανατολική Μεσόγειο. Εξαίρεση αποτέλεσε ο σταθμός ΣΤ4 όπου η 
περιβαλλοντική κατάσταση εκτιμήθηκε σε μέτρια. 
Όλοι οι σταθμοί μελέτης παρουσίασαν μέτρια ή καλή περιβαλλοντική κατάσταση και με 
ολιγοτροφικές συνθήκες. 
Ποσειδωνία (Posidonia oceanica)  
Επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ με αυτόνομη κατάδυση διερεύνησε τη παρουσία 
λειμώνων Ποσειδωνίας σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας καθώς και κάτω από τους 
κλωβούς μονάδων που λειτουργούν ήδη στην περιοχή. Σε κάνενα από τους σταθμούς 
δειγματοληψίας δεν παρατηρήθηκαν λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). 
 
Συνολικά και για τους έξι (6) σταθμούς δειγματοληψίας: 
Στο Σταθμό ΣΤ1 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτιμήθηκε σε 
καλή κατάσταση. Το ζωοβένθος ήταν σε μέτρια ενώ η φυσικοχημική και βιολογική 
κατάσταση ήταν σε μέτρια περιβαλλοντική κατάσταση. Οι ουσίες προτεραιότητας (βαρέα 
μέταλλα) ήταν κάτω από τα επιτρεπτά όρια και δεν καταγράφηκε παρουσία φυτοβένθους.  
Στο Σταθμό ΣΤ2 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτιμήθηκε σε 
καλή κατάσταση. Η φυσικοχημική και βιολογική κατάσταση ήταν σε καλή (good) 
περιβαλλοντική κατάσταση ενώ οι ουσίες προτεραιότητας (βαρέα μέταλλα) ήταν κάτω 
από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης δεν καταγράφηκε παρουσία φυτοβένθους.  
Στο Σταθμό ΣΤ3 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτιμήθηκε σε 
καλή κατάσταση. Τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
χαρακτηρίζονται από καλές (good) περιβαλλοντικές συνθήκες ενώ δεν καταγράφηκε 
παρουσία φυτοβένθους.  
Στο Σταθμό ΣΤ4 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτιμήθηκε σε 
καλή κατάσταση. Το ζωοβένθος ήταν σε μέτρια ενώ η φυσικοχημική και βιολογική 
κατάσταση ήταν σε μέτρια περιβαλλοντική κατάσταση. Οι ουσίες προτεραιότητας (βαρέα 
μέταλλα) ήταν κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης δεν καταγράφηκε παρουσία 
φυτοβένθους.  
Στο Σταθμό ΣΤ5 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτιμήθηκε σε 
καλή κατάσταση. Τα βιολογικά στοιχεία ποιότητας και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
της στήλης του νερού χαρακτηρίζονται από καλές συνθήκες. Οι ουσίες προτεραιότητας 
(βαρέα μέταλλα) ήταν κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης δεν καταγράφηκε παρουσία 
φυτοβένθους. 
Επίσης στο Σταθμό ΣΤ6 η οικολογική ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος 
εκτιμήθηκε σε καλή κατάσταση. Η σύνθεση του ζωοβένθους ήταν σε μέτρια (moderate) 
περιβαλλοντική κατάσταση ενώ τα βιολογικά στοιχεία ποιότητας και τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά της στήλης του νερού χαρακτηρίζονται από καλές συνθήκες. Οι ουσίες 
προτεραιότητας (βαρέα μέταλλα) ήταν κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης δεν 
καταγράφηκε παρουσία φυτοβένθους. 
 
Γενικό συμπέρασμα  

Η προτεινόμενη περιοχή για την δημιουργία της ΠΟΑΥ Πόρου παρουσιάζει καλή 
έως υψηλή περιβαλλοντική κατάσταση σε όλους τους σταθμούς όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά της στήλης του νερού. Παρουσιάζει αναμενόμενες συγκεντρώσεις 
θρεπτικών και βιομάζας φυτοπλαγκτού ενώ η χημική ρύπανση είναι κάτω από τα 
προτεινόμενα όρια. Η στήλη του νερού είναι καλά οξυγονωμένη με ικανοποιητική 
ανανέωση του νερού. Επίσης η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλίση βυθού και οι 
μονάδες έχουν χωρομετρηθεί σε μεγάλα βάθη. Σύμφωνα με την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και επιστημονική γνώση δεν υπάρχουν στοιχεία για αλλαγή της τροφικής 
κατάστασης στα μεσογειακά παράκτια ύδατα, και όλες οι περιοχές με υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα έχουν βρεθεί να διατηρούν τα ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά τους.  
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Επίσης τα μεγάλα βάθη και η καλή ανανέωση του νερού αναμένεται να οδηγήσει 
σε μηδενικές επιπτώσεις στο βενθικό οικοσύστημα (Karakassis et al 2000, Lampadariou 
et al 2005) και σε καμία περίπτωση οι επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν 
μια ζώνη πέραν των 20-50 μέτρων από τους κλωβούς (Karakassis et al., 1998, 2000). 
Ωστόσο οι επιπτώσεις αυτές δεν επαρκούν για να προκαλέσουν σημαντικές οικολογικές 
αλλαγές έτσι ώστε να επηρεαστεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα σε κρίσιμη κλίμακα στο 
χώρο, ή να προκληθούν μη αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές αλλαγές. Σύμφωνα με τον 
Margalef (1997), υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της βιοποικιλότητας (δηλ. ο 
συνολικός αριθμός διαθέσιμων ειδών ή γονοτύπων σε μια περιοχή) και της οικολογικής 
ποικιλομορφίας που μπορεί να προκύψει από τη δειγματοληψία των τοπικών βιοτικών 
κοινοτήτων. Οι τοπικές αλλαγές στη δομή της μακροπανίδας, που εστιάζονται σε μερικά 
τετραγωνικά μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μείωση της βιοποικιλότητας. Σε 
αντίθεση, οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα προκύπτουν όταν υποβαθμίζεται σοβαρά 
ένας ιδιαίτερος τύπος βιότοπου (σπάνιος, ενδημικός ή βασικό ενδιαίτημα 
προστατευμένων ειδών, ή καθοριστικό οικότυπο για την λειτουργία της ευρύτερης 
περιοχής). Επίσης, σημαντική υποβάθμιση υπάρχει, όταν το οικοσύστημα καταστραφεί 
και δεν είναι εφικτό να ανακάμψει στην χρονική κλίμακα της ανθρώπινης ζωής. Τόσο 
μεγάλης έκτασης επιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της υδατοκαλλιέργειας, δεν έχουν 
αναφερθεί στη Μεσόγειο ή αλλού στο κόσμο.  

Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια φανερόγαμα και ιδιαίτερα στους λειμώνες 
ποσειδώνιας είναι ένας σημαντικός κίνδυνος (Holmer et al. 2008) για τη βιοποικιλότητα 
δεδομένου ότι ο βιότοπος του φανερόγαμου αυτού είναι ιδανικός για την 
υδατοκαλλιέργεια (ισχυρά ρεύματα, χονδρόκοκκο ίζημα, επαρκής οξυγόνωση, καθαρά 
ύδατα). Στην περιοχή μελέτης λόγω του μεγάλου βάθους και των γενικότερων 
χαρακτηριστικών δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη φυτοβένθους. 
Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής συνηγορούν στον χαρακτηρισμό 
της ως περιοχής κατάλληλη για ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. 
 
 
8.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
 Η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή που δεν περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς ή 
δεν εμπίπτει σε άλλες συνθήκες (Ramsar) ή Natura 2000.  
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Υ.Α. ΑΙ/Φ02/20372/867/6-6-1980 (ΦΕΚ 559Β) ο 
Πόρος έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους.  
 Η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων άλλης 
προστατευόμενης περιοχής, ούτε εντάσσεται σε κάποιο άλλο καθεστώς ειδικής 
προστασίας.  
 
8.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 891/8-3-2013 έγγραφο της 1ης Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, ολόκληρη η επαρχία Τροιζηνίας και ολόκληρος ο Πόρος είναι ένας ενιαίος 
γεωγραφικός χώρος με μεγάλη αρχαιολογική, ιστορική, αρχιτεκτονική και αισθητική 
(φυσιολατρική) αξία (ΕΠΔΠΣΧ, 2013). Οι χαρακτηρισμοί αυτοί θεσμοθετούνται με: 
- Το ΦΕΚ 849/Β/25-9-79 σύμφωνα με το οποίο ολόκληρη η επαρχία Τροιζηνίας 
χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 
- Το ΦΕΚ 559/Β/23/ 23-6-1980 σύμφωνα με το οποίο ολόκληρη το νησί του Πόρου 
χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 
- Το Π.Δ. 3-9-1993/ (ΦΕΚ/Δ΄/1200/28-9-1993), σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο 
Πόρος χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός. 
- Το (ΦΕΚ 352/Β/31-5-67), σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο Πόρος κηρύσσεται 
διατηρητέο ιστορικό μνημείο. 
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- Την απόφαση του ΥΠΠΟ, ΑΡΧ/Α1/Φ43/54269/3276πε./10-4-1998 (ΦΕΚ Β 425/6- 5-
98), σύμφωνα με την οποία η περιοχή Αρτέμιδος Λεμονοδάσους και Χερσονήσου 
Αλυκής, καθώς και όλες οι νησίδες και οι βραχονησίδες στη θαλάσσια περιοχή της 
Χερσονήσου Αλυκής και του όρμου Αρτέμιδος κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί χώροι. 
 

Εκτός των γενικών αυτών κηρύξεων, στα κηρυγμένα ιστορικά και διατηρητέα 
μνημεία περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
- Καθολικό Μονής Ζωοδόχου Πηγής, στο Ασκέλι (απόφαση κήρυξης: ΒΔ 24-7-1936, 
ΦΕΚ 332/Α/6-8-1936) 
- Ναός Αγίου Ιωάννη στο Καστέλι, εντός του οικισμού του Πόρου (απόφαση κήρυξης: 
ΒΔ 24-7-1936, ΦΕΚ 332/Α/6-8-1936) 
- Κατοικία του Ι. Καποδίστρια. Κτίριο συνιδιοκτησίας Καρβουνάκη και Κανελλάκη, εντός 
του οικισμού του Πόρου (απόφαση κήρυξης: ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26?32412/849/18-9-
1986, ΦΕΚ 759/Β/31-10-1986) 
- Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γεωργίου, εντός του οικισμού του Πόρου. Υπό κήρυξη 
ως νεώτερο μνημείο. 
 

Βάσει του εγγράφου της 1η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με αρ. πρωτ. 
891/8-3-2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως αρχαία μνημεία νοούνται 
και προστατεύονται ανάλογα όλα τα ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως το 1830, 
χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη σχετική κήρυξη τους, ενώ με ανάλογες διατάξεις 
προστατεύονται και όσα εκκλησιαστικά μνημεία χρονολογούνται έως το 1900. Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών του οικισμού Πόρου 
(Κοίμηση Παναγίας, Ευαγγελισμός, Υπαπαντή, Εισόδια). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 994/962/27-2-2013 ΚΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιερό του 
Ποσειδώνος και την αρχαία πόλη της Καλαύρειας, συμπεριλαμβανομένου και του 
μέγιστου τμήματος του όρμου της Βαγονιάς, έχει θεσμοθετηθεί ως αδόμητη ζώνη 
απολύτου προστασίας Α, ενώ ένα άλλο τμήμα στα δυτικά αυτής έχει θεσμοθετηθεί ως 
ζώνη προστασίας Β (ΦΕΚ 1094/Β/5-9-00). 

Τέλος, βάσει του υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/252102/148359/4725/25-9-
2015 εγγράφου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο Νησί του Πόρου δεν υπάρχουν 
έως σήμερα κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. 
 
 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Λόγω της φύσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας δεν αναμένονται μεταβολές 
στους κλιματικούς παράγοντες, τόσο στην εγγύς στη θέση εγκατάστασης της μονάδας 
περιοχή, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  
 
 
9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ & ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης των ιχθυοκλωβών δε θα 
υποβαθμιστεί η αισθητική του τοπίου. Οι οποιεσδήποτε συνέπειες θα περιοριστούν 
χρονικά στη διάρκεια της φάσης συναρμολόγησης των ιχθυοκλωβών και θα αναιρεθούν 
πλήρως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο 
τοπίο από τη λειτουργία της μονάδας, δεν προβλέπεται να υπάρξουν τέτοιες, καθώς οι 
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ιχθυοκλωβοί θα υψώνονται μόλις 1,5μ. από το επίπεδο της θάλασσας. Επιπλέον, η 
μονάδα θα βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή, χωρίς να έρχεται σε οπτική επαφή με 
άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες εξαιρούμενης της ιχθυοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας. 
 
9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ & ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Η εν λόγω μονάδα υδατοκαλλιέργειας χωροθετείται στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, η 
λειτουργία της δεν θα επιφέρει καμία αλλοίωση στο έδαφος και τη γεωλογία της περιοχής. 
 
9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
9.4.1 Χλωρίδα – Πανίδα  
Για την επέκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. στα 20 στρ., 
δεν απαιτούνται εργασίες κατασκευής ή/και μεταφοράς εξοπλισμού, οπότε δεν 
αναμένεται να υπάρξουν συνέπειες στη χλωρίδα και στην πανίδα. Όσον αφορά στη 
λειτουργία, το προτεινόμενο έργο λόγω της φύσης του, δεν επιδρά στη χερσαία χλωρίδα 
και πανίδα, καθώς χωροθετείται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ως εκ τούτου η εκτίμηση των 
επιπτώσεων που παρουσιάζεται ακολούθως αναφέρεται αποκλειστικά στο βενθικό 
οικοσύστημα.  
 
9.4.1.1 Διασπορά στερεών αποβλήτων  
Οι ποσότητες που εκτιμάται ότι θα καθιζάνουν στην ευρύτερη περιοχή, πέραν της ακτίνας 
των 85 μ., δεν υπερβαίνουν το 1 kg/m2/έτος. Επομένως προκύπτει ότι οι κλωβοί 
προκαλούν την ελάχιστη επιβάρυνση που είναι δυνατή και αυτή σε μία πολύ 
περιορισμένη έκταση ακριβώς κάτω και νοτιοδυτικά από αυτούς. Παράλληλα οι 
ποσότητες που διασπείρονται, λόγω των ρευμάτων, είναι μέσα στα επίπεδα που το ίδιο 
το σύστημα μπορεί να απορροφήσει.  
Αναφορικά με την ύπαρξη υποξικών συνθηκών, η μελέτη έδειξε ότι το φαινόμενο 
εντοπίζεται ακριβώς κάτω και νοτιοδυτικά από τους κλωβούς. Αυτό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα να παρουσιαστούν υποξικές συνθήκες 
στο ίζημα, γεγονός πάντως που αν παρατηρηθεί θα είναι περιορισμένης έκτασης 
(μέγιστη απόσταση 100μέτρα) και χρονικής διάρκειας, καθώς οι εκτιμήσεις γίνονται με 
βάση πάντα το μήνα με το μεγαλύτερο ρυπαντικό φορτίο (Μάιος).  
 
9.4.2 Προστατευόμενες περιοχές  
Στην, εγγύς της μονάδας, περιοχή δεν συναντώνται προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί 
Δρυμοί, Βιότοποι Natura κλπ.). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Υ.Α. ΑΙ/Φ02/20372/867/6-
6-1980 (ΦΕΚ 559Β) ο Πόρος έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
Από την παραπάνω απόφαση η οποία αφορά τη χερσαία έκταση δεν προκύπτει ότι 
απαγορεύεται η ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς το μέγεθος και η ένταση της δραστηριότητας 
δεν είναι τέτοια που μπορούν να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής.  
 
9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
9.5.1 Χωροταξικός σχεδιασμός & χρήσεις γης  
Ο όποιες εργασίες περιγράφονται θα πραγματοποιηθούν εντός της θαλάσσιας περιοχής 
μελέτης και δεν προβλέπεται να υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις στις χρήσεις γης. 
  
9.5.2 Διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  
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Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε απομακρυσμένη περιοχή μακριά από τον αστικό 
χώρο, οπότε δεν δύναται να δεν επιφέρει μεταβολή στη διάρθρωση και στα κύρια 
χαρακτηριστικά των πόλεων και οικισμών της περιοχής μελέτης.  
 
9.5.3 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά  
Για την επέκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. στα 20 στρ., 
δεν απαιτούνται εργασίες κατασκευής ή/και μεταφοράς εξοπλισμού, οπότε δεν 
αναμένονται επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, η μονάδα δε βρίσκεται 
πλησίον κηρυγμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και η λειτουργία της δεν θα 
επιφέρει καμία επίπτωση στην πολιτιστική κληρονομιά. 
 
9.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
Το εξεταζόμενο έργο αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στο κοινωνικό περιβάλλον της 
περιοχής, συντελώντας στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού μέσω της άμεσης ή 
έμμεσης παροχής θέσεων εργασίας. Όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον, η 
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των απομονωμένων 
περιοχών και του τοπικού και εθνικού πρωτογενούς τομέα παραγωγής.  
 
9.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν υπάρχουν δίκτυα 
υποδομών ενέργειας, επικοινωνίας και οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές της περιοχής.  
 
9.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Δεν αναμένεται ενίσχυση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον, ενώ οι όποιες πιέσεις στο περιβάλλον θεωρείται ότι βρίσκονται 
στα επίπεδα που το ίδιο το οικοσύστημα μπορεί να απορροφήσει.  
 
9.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
Κατά τη φάση σύνδεσης των ιχθυοκλωβών δεν θα υπάρξουν πηγές ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Επίσης, στην προτεινόμενη δραστηριότητα δεν προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος να παράγει επικίνδυνα αέρια. 
Επίσης, οι αυτοκινούμενες εξέδρες και η γεννήτρια της μονάδας δεν είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν σημαντική αέρια ρύπανση. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής.  
 
9.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ 'Η ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Λόγω της περιορισμένης χρήσης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού στην προτεινόμενη 
μονάδα, τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου είναι πολύ μικρά και περιορίζονται στην 
χρήση της εξωλέμβιας μηχανής των αυτοκινούμενων εξεδρών της μονάδας και του 
αυτόματου συστήματος ταΐσματος. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση του θορύβου δεν 
είναι τέτοια ώστε να προκαλέσει ηχητική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή. Για την 
επέκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. στα 20 στρ., δεν 
απαιτούνται εργασίες κατασκευής ή/και μεταφοράς εξοπλισμού, οπότε δεν αναμένεται 
επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής. Κατά τη λειτουργία της 
μονάδας, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον.  
 
9.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  
Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  
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9.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
Αναφορικά με τη λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων, δεν αναμένεται να υπάρξουν 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Οι πλωτές εγκαταστάσεις (κλωβοί, 
κλπ) έχουν μικρό ύψος και έτσι η παρουσία τους γίνεται αισθητή μόνο σε μικρή απόσταση 
από τη θέση εγκατάστασης. Όσον αφορά στις επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσμούς θα 
υπάρχουν αυξομειώσεις στην ποσοτική σύνθεση ορισμένων ειδών ψαριών, ορισμένα 
από τα οποία συγκεντρώνονται ελκυόμενα από τη διαφεύγουσα τροφή των 
εκτρεφόμενων ψαριών, ενώ άλλα αντίθετα απωθούνται. Οπωσδήποτε όμως πρόκειται 
για είδη ψαριών που υπάρχουν και στους σημερινούς ιχθυοπληθυσμούς της περιοχής. 
Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ήπια δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα.  
 
9.13 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων από συσκευασίες ιχθυοτροφών, υποπροϊόντα ψαριών, απορρίμματα 
πλαστικών και έλαια.  
Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της πλωτής 

μονάδας είναι οι ακόλουθοι: 
15 01 02 “Πλαστική συσκευασία” 
02 01 04 “Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)” 
13 02 05* “Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά” 
02 02 02 “Απόβλητα ιστών ζώων” 
 
Τα στερεά απόβλητα συλλέγονται με υγειονομικό τρόπο (συσκευασμένα σε πλαστικούς 
σάκους), μεταφέρονται για προσωρινή αποθήκευση στις χερσαίες εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στη θέση Μπίστι και διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη 
συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων. Ειδικότερα τα απόβλητα της κατηγορίας 
02.01.02 παραδίδονται σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό εταιρεία μεταποίησης ζωικών 
υποπροϊόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ..  
 
9.15 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
Το προτεινόμενο έργο δεν διαθέτει υψηλό επίπεδο τρωτότητας έναντι φυσικών 
καταστροφών. Ο κίνδυνος αστοχίας των πλωτών εγκαταστάσεων του έργου εστιάζεται 
κυρίως στις περιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων. Το κυματικό και ανεμολογικό καθεστώς στη θέση χωροθέτησης των 
πλωτών εγκαταστάσεων είναι σχετικά ήπιο και η μονάδα δέχεται ικανοποιητικής έντασης 
ρεύματα που εξασφαλίζουν μεν την ανανέωση των υδάτων στους κλωβούς, αλλά δεν 
δημιουργούν προβλήματα [π.χ. δυσχέρεια στους επιτόπιους χειρισμούς (εργασίες 
διαχείρισης), έντονη φθορά στον εξοπλισμό ή/και υψηλή πιθανότητα ανόδου των 
διχτυοκλωβών και διαφυγής εκτρεφόμενων ιχθύων]. Επιπρόσθετα, το υπό μελέτη έργο 
δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2012/18/ΕΕ‐ SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016, ΦΕΚ 354/Β/17‐02‐2016), καθώς δεν 
αποτελεί βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης ή επεξεργασίας επικίνδυνων ουσιών 
και ως εκ τούτου ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης δεν υφίσταται.  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1)  Τη σύντομη παρουσίαση της εξεταζόμενης ΜΠΕ, όπως αυτή εκτίθεται στην 
παρούσα εισήγηση 
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(2)  Την από Οκτώβριο 2015 Τελική Έκθεση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με θέμα: «Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος για την ίδρυση ΠΟΑΥ Πόρου», από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα 
βασικά συμπεράσματα σχετικά με την προτεινόμενη θέση επέκτασης της υφιστάμενης 
πλωτής μονάδας: α) Δεν καταγράφηκε παρουσία φυτοβένθους β) Δεν παρατηρήθηκαν 
λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) γ) Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης περιοχής συνηγορούν στο χαρακτηρισμό της ως περιοχής κατάλληλης 
για ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. 
(3) Πληρούνται οι απαιτήσεις που θέτει η (17) σχετική ΚΥΑ σχετικά με τις αποστάσεις 
που πρέπει να τηρεί η μονάδα, από μη συμβατές χρήσεις καθώς και από άλλες μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας. 
(4) Την (32) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής. 
(5) Tην υπ' αριθμ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την 
οποία αποφασίζει  αναστολή εφαρμογής της (17) σχετικής ΚΥΑ (Έγκριση Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες) για τη περιοχή της Αττικής. 
 

η Δ/νση Περιβάλλοντος εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ της μονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας του θέματος, με τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους:  

 
10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
10.1 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) 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων: ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93) «Επιτρεπόμενα είδη 
καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις κλπ» 
Ζωικά υποπροϊόντα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 όπως συμπληρώθηκε 
και ισχύει 
 

10.2 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).  

3. Πριν την επέκταση 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. 
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- 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

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

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

10. Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή τοποθέτησης των κλωβών θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 18 μ. και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των 
μεγαλύτερων διχτύων, το οποίο και θα βεβαιώνεται από το οικείο Λιμεναρχείο. 

11. 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%.  

12. Να γίνεται συλλογή και απομάκρυνση των νεκρών ιχθύων σε ημερήσια βάση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα 
για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Να τηρείται σχετικό αρχείο στην έδρα του 
φορέα. 

13. 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. 

14. 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. 

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

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

18. 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 
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«κοσκίνισμα» των σύμπηκτων, ώστε να απομακρύνεται η σκόνη που προκύπτει 
από το θρυμματισμό τους. Η τροφή να χορηγείται σε πολλά γεύματα ημερησίως. 

19. 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 κ.λπ.) 

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

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

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

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

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

25. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να παρακολουθούνται συστηματικά 
χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του νερού της μονάδας και της άμεσης 
περιοχής. Για τις παρακολουθούμενες παραμέτρους, τη συχνότητα των 
μετρήσεων, τις θέσεις των δειγματοληψιών κ.λπ., ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
κείμενες διατάξεις [Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α /09-12-2003) και του Π.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 αυτές 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 για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη μεθοδολογίας 
παρακολούθησης ή λειτουργίας της δραστηριότητας και να αποστέλλεται στις 
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αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, αλιείας και κτηνιατρικής, καθώς και στην 
ΥΠΕΝ/Διεύθυνση 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. Ο φορέας του έργου να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σχετικά με τα παραγόμενα 
απόβλητα της μονάδας. 

 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που τίθενται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας 
εισήγησης. 
 
 
Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε στο Σώμα να 
γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της αναφερομένης ΜΠΕ αναφέροντας τα εξής: 
 
«Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά σε υφιστάμενη πλωτή μονάδα 
υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 
σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που 
αφορά σε επέκτασή της κατά 10 στρ. και βρίσκεται στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου, Π.Ε. 
Νήσων. 
 
Όπως ενθυμείται το Σώμα, σε προηγούμενο ΠΕΣΥ, είχαμε συζητήσει την ΣΜΠΕ που 
αφορά την πρόταση να ιδρυθεί και οριοθετηθεί ΠΟΑΥ στην περιοχή ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών Π.Α.Υ Α.8 (Πόρο). 
Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, προτείνονταν να οριοθετηθούν ζώνες 
παραγωγής και υδρανάπαυσης που θα απαρτίζουν την ΠΟΑΥ Πόρου και συγκεκριμένα  
2 ζώνες παραγωγής και 1 ζώνη υδρανάπαυσης. Οι προτεινόμενες ζώνες παραγωγής 
ανέρχονται σε 2.689 στρέμματα, ενώ οι μισθωμένες θα καταλαμβάνουν έκταση 275 
στρεμμάτων έναντι των 95 στρεμμάτων που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες πλωτές 
μονάδες. Δηλαδή προτείνονταν αύξηση των συνολικών μισθωμένων εκτάσεων κατά 180 
στρέμματα (190%) εκ των οποίων τα 100 στρέμματα (105%) αφορoύν την επέκταση των 
υφιστάμενων μονάδων και τα 80 στρέμματα (84%) νέες εκτάσεις. 
Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτούνται: 
1) η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η ίδρυση νέων χερσαίων συνοδών, 
υποστηρικτικών κλπ εγκαταστάσεων (προτείνεται η χωροθέτηση νέων χερσαίων 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στη θέση Καλάμι καθώς και νέων χερσαίων 
υποστηρικτικών και λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Ορμος Βαρνιανά, 
2) Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υφιστάμενων και διάνοιξη νέων οδών πρόσβασης για 
να καταστεί εφικτή η σύνδεση εγκαταστάσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της 
ευρύτερης περιοχής. 
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3) Στις περιοχές χωροθέτησης των χερσαίων εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με την 
ακτή και δεν έχει καθοριστεί έως σήμερα αιγιαλός και παραλία, θα πρέπει να κινηθούν οι 
απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό του. 
 
Οπότε καθίσταται σαφές ότι η υπό συζήτηση ΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αναφερόμενης ΣΜΠΕ 
 
Όπως επίσης ενθυμείται το σώμα, ο Δήμος Πόρου με την υπ΄αριθμ. 121/2-10-2020 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη ΣΜΠΕ, εκδίδοντας 
ταυτόχρονα ανάλογο ψήφισμα, καθώς και το Σώμα, με την ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 
286/2020 του ΠΕΣΥ, για την ΣΜΠΕ που αφορά την πρόταση να ιδρυθεί και οριοθετηθεί 
ΠΟΑΥ στην περιοχή ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Π.Α.Υ Α.8 (Πόρο),γνωμοδότησε 
αρνητικά ,εκδίδοντας ταυτόχρονα το ακόλουθο ψήφισμα: 
 
«Με αφορμή τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, εκφραζόμενες μέσω της υπ’ αρ. 
121/2-10-2020 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και παρά τη 
νομιμότητα της απόφασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 317222/4-11-11 (ΦΕΚ β΄2505/4-11-
2011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ)»,  ζητάμε τα κάτωθι: 
α) Να αναστείλει η Κυβέρνηση τη διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ έως την αναθεώρηση 
του Χωροταξικού Πλαισίου.  
β) Να προηγηθεί της θεσμοθέτησής του νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις 
Υδατοκαλλιέργειες, η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο και 
Νησιωτικό Χώρο, ώστε όλες οι χρήσεις – δράσεις που υπάρχουν ή αναπτύσσονται ή 
πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτόν να λειτουργούν ισόρροπα, ορθολογικά και μη 
ανταγωνιστικά (τουρισμός, λιμάνια, ναυσιπλοΐα, αλιεία, αρχαιότητες, προστατευόμενα 
οικοσυστήματα κ.λ.π.).  
γ) Για την θεσμοθέτησή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, για την θεσμοθέτηση 
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και για την έκδοση όλων των 
διοικητικών πράξεων που αφορούν στην Υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, να είναι 
απαραίτητη η δεσμευτική σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού των 
περιοχών που με οποιονδήποτε τρόπο αφορούν.  
δ) Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ΠΟ.Α.Υ ανοίγει το δρόμο για υπερσυγκέντρωση 
ιχθυοτροφικών μονάδων στον Πόρο, ψηφίζουμε αρνητικά στη ΣΜΠΕ και επιθυμούμε, 
υπό τις παρούσες συνθήκες και σε περίπτωση απόρριψης των ανωτέρω επισημάνσεων 
μας, την άμεση απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων από τον Πόρο.» 
 
Κατόπιν των παραπάνω και με αταλάντευτη τη βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως επανειλημμένα εκφράστηκε και δια του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, που 
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 εκβιομηχάνιση τους αλλά στην εν 
γένει ανάπτυξή τους με ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση του οποίου τον πρώτο λόγο θα έχουν η Περιφέρεια και 
οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου, προτείνεται η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση του Σώματος για 
την εν λόγω ΜΠΕ.» 
 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη η οποία σημείωσε 
και κατέθεσε για τα πρακτικά τα κάτωθι : 
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«Είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ της Ανάπτυξης. Το όραμά μας όμως για τα νησιά της 
Αττικής είναι διαφορετικό. Οι ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων μας, 
αποδεικνύουν ότι μας ενδιαφέρει η ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη των νησιών.  

  Οι ΠΟΑΥ ορίστηκαν σε σημεία που προϋπήρχαν ιχθυοκαλλιέργειες για τις οποίες 
δεν είχαν πρωτίστως ερωτηθεί οι Δήμοι. 

 Συγκεκριμένα για τον Πόρο, μπορεί οι ιχθυοκαλλιέργειες να μην βρίσκονται σε 
περιοχή NATURA, αλλά ολόκληρος ο Πόρος χαρακτηρίζεται ως: 

- Το ΦΕΚ 849/Β/25-9-79 σύμφωνα με το οποίο ολόκληρη η επαρχία Τροιζηνίας 
χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 

- Το ΦΕΚ 559/Β/23/ 23-6-1980 σύμφωνα με το οποίο ολόκληρο το νησί του Πόρου 
χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 

- Το Π.Δ. 3-9-1993/ (ΦΕΚ/Δ΄/1200/28-9-1993), σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο 
Πόρος χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός. 

- Το (ΦΕΚ 352/Β/31-5-67), σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο Πόρος κηρύσσεται 
διατηρητέο ιστορικό μνημείο, 

πράγμα, που κατά την άποψή μας, υπερέχει του όρου NATURA. 
Η άποψη της τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να ακούγεται. Είναι οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι και θιγόμενοι. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου μας βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνους.  

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου θα 
πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και όχι γνωμοδοτικό.» 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων του Περιφερειάρχη, των επικεφαλής και των ειδικών 
αγορητών των παρατάξεων καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το 
λόγο επί του θέματος ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την αρνητική εισήγηση του κ. 
Παπαδάκη αλλά και της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων επί της αναφερομένης ΜΠΕ. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και 

 
έχοντας υπόψη:  
▪ το έντυπο απόψεων Δ11 του Δήμου Πόρου και τη συνημμένη υπ’ αριθμ. 121/2020 

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, 
▪ την υπ’ αριθμ. 286/2020 απόφαση-ψήφισμά του επί της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την 
οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 
στον Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 

▪ την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, 

▪ την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη και της 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 

αφορά σε επέκταση κατά 10 στρ. υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της 
εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Καλάμι 
νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, καθώς μία από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής 
είναι η προώθηση θεσμοθέτησης ενός νέου, διαφορετικού, περιβαλλοντικά και 
χωροταξικά, ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης των ακτών του Σαρωνικού, το οποίο 
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δεν θα βασίζεται στη εκβιομηχάνιση τους αλλά στην εν γένει ανάπτυξή τους με 
ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση 
του οποίου τον πρώτο λόγο θα έχουν η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου. 
 
Η αναφερόμενη ΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την 
οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον 
Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπου 
προτείνεται να οριοθετηθούν ζώνες παραγωγής και υδρανάπαυσης που θα απαρτίζουν 
την ΠΟΑΥ Πόρου και συγκεκριμένα 2 ζώνες παραγωγής και 1 ζώνη υδρανάπαυσης. Οι 
προτεινόμενες ζώνες παραγωγής ανέρχονται σε 2.689 στρέμματα, ενώ οι μισθωμένες 
θα καταλαμβάνουν έκταση 275 στρεμμάτων έναντι των 95 στρεμμάτων που 
καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες πλωτές μονάδες. Δηλαδή προτείνονταν αύξηση των 
συνολικών μισθωμένων εκτάσεων κατά 180 στρέμματα (190%) εκ των οποίων τα 100 
στρέμματα (105%) αφορoύν την επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και τα 80 
στρέμματα (84%) νέες εκτάσεις.  
Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτούνται: 
1) η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η ίδρυση νέων χερσαίων συνοδών, 
υποστηρικτικών κ.λπ. εγκαταστάσεων (προτείνεται η χωροθέτηση νέων χερσαίων 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στη θέση Καλάμι καθώς και νέων χερσαίων 
υποστηρικτικών και λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Ορμος Βαρνιανά), 
2) εκσυγχρονισμός και βελτίωση υφιστάμενων και διάνοιξη νέων οδών πρόσβασης για 
να καταστεί εφικτή η σύνδεση εγκαταστάσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της 
ευρύτερης περιοχής, 
3) στις περιοχές χωροθέτησης των χερσαίων εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με την 
ακτή και δεν έχει καθοριστεί έως σήμερα αιγιαλός και παραλία, θα πρέπει να κινηθούν 
οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό του. 
Για την εν λόγω ΣΜΠΕ το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά με 
την υπ’ αριθμ. 286/2021  απόφασή του και εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα : 
 
«Με αφορμή τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, εκφραζόμενες μέσω της υπ’ αρ. 
121/2-10-2020 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και παρά τη 
νομιμότητα της απόφασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 317222/4-11-11 (ΦΕΚ β΄2505/4-11-
2011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ)»,  ζητάμε τα κάτωθι: 
α) Να αναστείλει η Κυβέρνηση τη διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ έως την αναθεώρηση 
του Χωροταξικού Πλαισίου.  
β) Να προηγηθεί της θεσμοθέτησής του νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις 
Υδατοκαλλιέργειες, η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο και 
Νησιωτικό Χώρο, ώστε όλες οι χρήσεις – δράσεις που υπάρχουν ή αναπτύσσονται ή 
πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτόν να λειτουργούν ισόρροπα, ορθολογικά και μη 
ανταγωνιστικά (τουρισμός, λιμάνια, ναυσιπλοΐα, αλιεία, αρχαιότητες, προστατευόμενα 
οικοσυστήματα κ.λ.π.).  
γ) Για την θεσμοθέτησή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, για την θεσμοθέτηση 
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και για την έκδοση όλων των 
διοικητικών πράξεων που αφορούν στην Υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, να είναι 
απαραίτητη η δεσμευτική σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού των 
περιοχών που με οποιονδήποτε τρόπο αφορούν.  
δ) Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ΠΟ.Α.Υ ανοίγει το δρόμο για υπερσυγκέντρωση 
ιχθυοτροφικών μονάδων στον Πόρο, ψηφίζουμε αρνητικά στη ΣΜΠΕ και επιθυμούμε, 
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υπό τις παρούσες συνθήκες και σε περίπτωση απόρριψης των ανωτέρω επισημάνσεων 
μας, την άμεση απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων από τον Πόρο.» 
  
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, οι Π.Ο.Α.Υ. ορίσθηκαν σε σημεία που προϋπήρχαν 
ιχθυοκαλλιέργειες για τις οποίες δεν είχαν πρωτίστως ερωτηθεί οι Δήμοι ενώ είναι 
σημαντικό να ακούγεται η άποψη της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, καθώς οι δημότες είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και θιγόμενοι. Η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου επί της αντίστοιχης ΣΜΠΕ και της αναφερομένης 
ΜΠΕ βρίσκει το Περιφερειακό Συμβούλιο απόλυτα σύμφωνο. 
 Ειδικότερα στην περίπτωση του Πόρου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, μπορεί οι 
ιχθυοκαλλιέργειες να μη βρίσκονται σε περιοχή NATURA αλλά ολόκληρος ο Πόρος 
χαρακτηρίζεται ως : 
➢ τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 559/Β/23/23-6-1980, 
όπως και το σύνολο της επαρχίας Τροιζηνίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 849/Β/25-9-79, 
➢ παραδοσιακός οικισμός, σύμφωνα με το Π.Δ. 3-9-1993 (ΦΕΚ/Δ΄/1200/28-9-1993) 
➢ διατηρητέο ιστορικό μνημείο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 352/Β/31-5-67. 
 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 
 

  

 
 
 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


