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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.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 17η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 124/2021 

Σήμερα 7/7/2021, 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/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 (ΦΕΚ  2879/τ. 
Β’/2-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
547901/1-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα την 1/7/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης 
μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας 
δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια 
έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων 
στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά στην 
επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας 
κατά επιπλέον 1500 τόνους.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα έξι (86)    
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, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 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, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας 
Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσίχλη Μαριάνα. 
 
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. 540979/30-6-2021 εισήγηση της 
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Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με 
την πρόσκληση και 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). 

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 
3051/Β/5-9-2017). 

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 195983/28 – 09 – 17 (ΦΕΚ 3545/τ.Β/10-10-2017) απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 
97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 
(ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017), οικ. 
97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ.Β΄/2017) και οικ. 104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 
1818/τ.Β΄/2017) όμοιες» 

4. Την με αρ. πρωτ. 354515/06-05-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος 
του Ιωάννη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης. 

5. 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). 

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

7. 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) 

8. Την αρ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505/Β΄/4-11-2011) Έγκριση Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
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υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού. 

9. Το Ν. 2742/1999 (207 Α΄) Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις  

10. 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. 

11. 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). 

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

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

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

15. Την ΚΥΑ αριθμ. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση 
εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» 

16. 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». 

17. 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» 

18. 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)» 

19. 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» 

20. 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. 

21. 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 
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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…” 

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

23. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/23-8-2006 (1225 Β΄) «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» 

24. Το με αρ. πρωτ. 275282/8-4-2021 διαβιβαστικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής της ΜΠΕ του έργου του θέματος, με συνημμένα: (α) την με αρ. πρωτ. 
275137/8-4-2021 αποστολή ανακοίνωσης, β) το με αρ. πρωτ. 39713/6-4-2021 
διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γ) την από Φεβρουάριο 2021 ΜΠΕ, 
συνοδευόμενη από σχέδια, χάρτες, φωτογραφική τεκμηρίωση, ιδιωτικά 
συμφωνητικά με άλλες εταιρείες, αλληλογραφία με Υπηρεσίες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κ.λπ. 

25. Το με αρ. πρωτ. οικ. 59699/27-02-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. 63173/01-03-2019) 
διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής της ΜΠΕ που αφορά σε υφιστάμενη μονάδα υδατοκαλλιέργειας της 
εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη 
θέση Κάτω Αλώνι Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ίδρυση νέων συνοδών 
χερσαίων υποδομών και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων, με συνημμένα 
την αρ. πρωτ. 59697/27-2-2019 αποστολή ανακοίνωσης και το αρ. πρωτ. 
11139/466/13-2-2019 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με συνημμένα την από 
Φεβρουάριο 2018 ΜΠΕ, συνοδευόμενη από σχέδια, χάρτες, φωτογραφική 
τεκμηρίωση, ιδιωτικά συμφωνητικά με άλλες εταιρείες, αλληλογραφία με 
υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ 

26. Την με αρ. πρωτ. 63173/19/8-4-2019 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας επί της (25) 
σχετικής ΜΠΕ, σύμφωνα με την οποία «Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής συμφωνεί με τον εκσυγχρονισμό των πλωτών 
εγκαταστάσεων των πάρκων εκτροφής πλην όμως η έλλειψη στοιχείων σχετικών 
με τον τρόπο κυκλοφοριακής σύνδεσης των νέων χερσαίων υποδομών με την 
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου είναι σημαντική και για το λόγο αυτό εισηγείται 
αρνητικά για την έγκριση της ΜΠΕ του εξεταζόμενου έργου». 

27. Η υπ’ αρ. 145/2019 αρνητική γνωμοδότηση του Π.Σ. Αττικής, επί της (25) σχετικής 
ΜΠΕ. 

28. Το με ΑΠ: 402373/22-7-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. 402384/22-7-2019) διαβιβαστικό 
της ΣΜΠΕ του έργου «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή των Μεγάρων (εντός της 
Π.Α.Υ. Β7), της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
με Φορέα Διαχείρισης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΣΚΙΡΩΝΙΔΑ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΣΚΙ.ΙΚΕ», από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Περιφέρειας Αττικής, με συνημμένο το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56424/3499/20-06-
2019 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με 
συνημμένες α) την από Οκτώβριο 2015 ΣΜΠΕ, και β) την από Οκτώβριο 2015 
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Τεχνική Έκθεση, οι οποίες συμπληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 και τον 
Απρίλιο του 2019. 

29. Την με αρ. πρωτ. 659224/23-10-2019 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας επί της (28) 
σχετικής ΣΜΠΕ 

30. Την υπ’ αρ. 33/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΨΞΩΚΠ-Ε8Ρ) Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μεγαρέων, 
με την οποία γνωμοδοτεί κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά σε υφιστάμενη μονάδα 
υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας 
δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική 
θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων 
εγκαταστάσεων στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, που αφορά στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και 
αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους, η οποία 
διαβιβάσθηκε με το (24) σχετικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, για την 
έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 4 παρουσιάζονται συνοπτικά ο φορέας του έργου, η θέση 
του έργου και η συνοπτική περιγραφή του έργου, όπως δηλώνονται και 
παρουσιάζονται στην διαβιβασθείσα ΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή 
εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις και οι απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της (24) 
διαβιβασθείσας ΜΠΕ. 
- Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εισήγησης 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη μονάδα υδατοκαλλιέργειας της 
εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων 
στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων στη θέση 
Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά στην 
επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας 
δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους 
 
Φορέας του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε. 
Δ/νση Αλληλογραφίας: Νάζου 38-42, Τ.Κ. 111 45, Αθήνα 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο σκοπός της επέκτασης της μονάδας, από τα 50 στα 90 στρέμματα και της 
αύξησης της δυναμικότητας, είναι η εκτροφή και πάχυνση περισσότερων ψαριών 
προκειμένου να διοχετευτούν στην αγορά και να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος αυτής. 
Συνεπώς, η λειτουργία της εταιρείας με μεγαλύτερη δυναμικότητα θα συνεισφέρει στο 
οικονομικό όφελος και στην αύξηση της βιωσιμότητάς της. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την (7) σχετική Υ.Α., η πλωτή μονάδα εκτροφής κατατάσσεται 
περιβαλλοντικά στην Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες, α/α 2: Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων 
και στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2, διότι βρίσκεται εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ 
(Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). 

Επί των ανωτέρω ακολουθούν παρατηρήσεις και απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σε αντίστοιχο 
κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
 
  Στην εικόνα που ακολουθεί, που αποτελεί απόσπασμα χάρτη του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή καθώς και η Π.Α.Υ. (Περιοχή Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών) Β.7 «Μέγαρα» εντός της οποίας βρίσκεται η εξεταζόμενη 
ιχθυοκαλλιέργεια.  

 

   
 

Εικόνα 3.1: 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, με αποτύπωση της Π.Α.Υ. Β7. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. οι ΠΑΥ Β χαρακτηρίζονται ως 
περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων 
υδατοκαλλιεργειών. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, η 
μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ και η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από 
συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας ΠΑΥ, 
με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των 
αρχικών μονάδων. Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ. 

Η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 
βρίσκεται εκτός καθορισμένης ΠΟΑΥ. Ειδικότερα βρίσκεται εντός της υπό θεσμοθέτηση 
Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων και έχει συσταθεί φορέας διαχείρισής της η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΙΡΩΝΙΔΑ ΙΚΕ”, με τον διακριτικό τίτλο “ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΣΚΙ. ΙΚΕ”.  

Στην εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Μεγάρων 
με τα όρια αυτής και την οργάνωση των πλωτών μονάδων εντός του χώρου της. 
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Εικόνα 3.2: Αποτύπωση της ΠΟΑΥ Μεγάρων (ροζ διακεκομμένη γραμμή) εντός της ΠΑΥ Β.7, 
με τις υφιστάμενες πλωτές μονάδες (μωβ χρώμα), τις επεκτάσεις αυτών (μωβ διαγράμμιση), τη 

θέση της νέας πλωτής μονάδας (πράσινο χρώμα) και τη θέση υδρανάπαυσης (μπλε 
διαγράμμιση με στοιχεία Υ1-Υ2-Υ3-Υ4)  

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Πάρκο Α (υφιστάμενο και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο) 
 Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Α, Β, Γ, Δ,) του θαλάσσιου πάρκου Α’ 
διαστάσεων 222 × 90m (εμβαδό θαλάσσιας έκτασης 20 στρέμματα), καθώς και των 
αγκυροβολίων του, είναι οι ακόλουθες:  

 

 
Πίνακας 4.1: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου Α και των αγκυροβολίων του 

 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το θαλάσσιο πάρκο Α αποτελείται από: 
- Δύο (2) κυκλικοί κλωβοί Φ31,84 (εσωτερικής διαμέτρου 31,84m - εξωτερικής διαμέτρου 
32,6m) και βάθους διχτυών 10m  
- Δύο (2) κυκλικοί κλωβοί Φ25,40 (εσωτερικής διαμέτρου 25,46m - εξωτερικής διαμέτρου 
26,2m) και βάθους διχτυών 10m  
- Επτά (7) κυκλικοί κλωβοί Φ19,04 (εσωτερικής διαμέτρου 19,84m - εξωτερικής 
διαμέτρου 20m) και βάθους διχτυών 10m  
- Δύο (2) κυκλικοί κλωβοί Φ16,00 (εσωτερικής διαμέτρου 16,00m - εξωτερικής διαμέτρου 
16,8m) και βάθους διχτυών 10m  
- Μία (1) αγκυροβολημένη εξέδρα εργασιών, διαστάσεων 10m x 10m  
- Μία (1) αγκυροβολημένη πλωτή εξέδρα διαστάσεων 6m x 3,8m, με οικίσκο διαστάσεων 
5m x 2,5m, όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο αποθήκευσης ΖΥΠ και στην οροφή του 
φωτοβολταϊκά πάνελ  
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Πάρκο Β (υφιστάμενο και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο) 
 Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Ε, Ζ, Η, Θ,) του θαλάσσιου πάρκου Β’ 
διαστάσεων 173,4 × 57,6m (εμβαδό θαλάσσιας έκτασης 10 στρέμματα), καθώς και των 
αγκυροβολίων του, είναι οι ακόλουθες: 

 

 
Πίνακας 4.2: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου Β και των αγκυροβολίων του 

 

Το θαλάσσιο πάρκο Β΄ αποτελείται από: 
- Δώδεκα (12) κυκλικούς κλωβούς Φ19,04 (εσωτερικής διαμέτρου 19,04m - εξωτερικής 
διαμέτρου 19,84m) και βάθους διχτυών 10m.  
 
Πάρκο Γ (υφιστάμενο και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο) 
 Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Ι, Κ, Λ, Μ,) του θαλάσσιου πάρκου Γ’ 
διαστάσεων 222 × 90m (εμβαδό θαλάσσιας έκτασης 20 στρέμματα), καθώς και των 
αγκυροβολίων του, είναι οι ακόλουθες: 

 

 
Πίνακας 4.3: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου Γ και των αγκυροβολίων του. 

 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το θαλάσσιο πάρκο Γ΄ αποτελείται από: 
- Τρεις (3) κυκλικούς κλωβούς Φ19,04 (εσωτερικής διαμέτρου 19,04m - εξωτερικής 
διαμέτρου 19,84m) και βάθους διχτυών 10m  
- Επτά (7) κυκλικούς κλωβούς Φ25,40 (εσωτερικής διαμέτρου 25,40m - εξωτερικής 
διαμέτρου 26,2m) και βάθους διχτυών 10m  
 
Νέο Πάρκο Δ  
Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Ν, Ξ, Ο, Π) του θαλάσσιου πάρκου Δ’ 
διαστάσεων 222 × 90m (εμβαδό θαλάσσιας έκτασης 20 στρέμματα), καθώς και των 
αγκυροβολίων του, είναι οι ακόλουθες: 
 

 
Πίνακας 4.4: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου Δ και των αγκυροβολίων του. 

 
Το θαλάσσιο πάρκο Δ΄ αποτελείται από: 
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- Είκοσι (20) κυκλικοί κλωβοί Φ19,04 (εσωτερικής διαμέτρου 19,04m - εξωτερικής 
διαμέτρου 19,84m) και βάθους διχτυών 10m  
- Μία (1) αγκυροβολημένη εξέδρα εργασιών, διαστάσεων 10m x 10m  
 
Νέο Πάρκο Ε  
Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Ρ, Σ, Τ, Υ) του θαλάσσιου πάρκου Ε’ 
διαστάσεων 222 × 90m (εμβαδό θαλάσσιας έκτασης 20 στρέμματα), καθώς και των 
αγκυροβολίων του, είναι οι ακόλουθες: 
 

 
Πίνακας 4.5: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου Ε και των αγκυροβολίων του. 

 

Το θαλάσσιο πάρκο Ε΄ αποτελείται από: 
- Δέκα (10) κυκλικοί κλωβοί Φ25,40 (εσωτερικής διαμέτρου 25,40m - εξωτερικής 
διαμέτρου 26,2m) και βάθους διχτυών 10m  
  
 Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στην ίδια ΠΟΑΥ υπάρχει αίτημα ίδρυσης νέας μονάδας της 
επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ». Η θέση των πάρκων εκτροφής Α - Ε καθώς και η 
θέση της υπό ίδρυση νέας μονάδας εντός της υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, φαίνονται στην 
εικόνα που ακολουθεί, η οποία αποτελεί απόσπασμα του από 27-11-2020 
Τοπογραφικού Διαγράμματος Ευρύτερης Περιοχής, σε κλίμακα 1:5000 που 
διαβιβάστηκε συνημμένα με την (24) σχετική. 
 

 
Εικόνα 4.1: Θέση των υφιστάμενων και υπό ίδρυση πλωτών πάρκων εκτροφής, με 
φορέα την εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε. και αποτύπωση της υπό 

ίδρυση πλωτής μονάδας με φορέα τον κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ  
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5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

Η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εκτός καθορισμένης ΠΟΑΥ αλλά εντός 
της υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Μεγάρων. Συγκεκριμένα, με το αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56424/3499/20-06-2019 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ [(28) σχετικό], διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής η ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της Π.Ο.Α.Υ 
Μεγάρων με Φορέα Διαχείρισής της την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΙΡΩΝΙΔΑ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο  «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΣΚΙ.ΙΚΕ». 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, που διατηρεί η Υπηρεσία μας στο αρχείο της, η 
προτεινόμενη ΠΟΑΥ και η οργάνωση των πλωτών μονάδων εντός του θαλάσσιου χώρου 
που θα καταλαμβάνει, αποτυπώνεται στην εικόνα 3.2 της παρούσας εισήγησης. 

Επί της ανωτέρω ΣΜΠΕ, η Υπηρεσία μας εξέφρασε τις απόψεις της με την αρ. 
πρωτ. 659224/23-10-2019 Εισήγησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και 
την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ [(29) σχετικό]. 
 
Από την εξέταση του φακέλου παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
- Τροποποιείται η θέση των πλωτών μονάδων στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, σε σχέση με αυτή 
που αποτυπώνεται στη ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Μεγάρων. 
- Η θέση της νέας μονάδας (φορέας ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), διαφοροποιείται αισθητά σε 
σχέση με τη χωροθέτηση της νέας μονάδας όπως αυτή αποτυπώνεται στην ήδη 
υποβληθείσα ΣΜΠΕ της Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων και δεν τηρεί το κριτήριο της απόστασης 
από υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη. 

 
Ως εκ τούτου με την παρούσα εισήγηση δεν θίγονται άλλα θέματα που αφορούν: 

- στα κριτήρια χωροθέτησης των πλωτών μονάδων και των συνοδών χερσαίων 
υποδομών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 
- στα υφιστάμενα πάρκα εκτροφής, όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ και αν 
συμφωνούν με την αρ. πρωτ. Φ319/219/περ8/15/22-1-2015 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 
89318/4893/30-10-2017 Απόφαση. 
- στην υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, στα παραγόμενα απόβλητα και στον 
τρόπο διαχείρισής τους και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.  
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι: 
- εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων, 
- τροποποιείται η θέση των πλωτών μονάδων στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, σε σχέση με αυτή 
που αποτυπώνεται στη ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Μεγάρων. 
- η θέση της νέας μονάδας (φορέας ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), διαφοροποιείται αισθητά σε 
σχέση με τη χωροθέτηση της νέας μονάδας όπως αυτή αποτυπώνεται στην ήδη 
υποβληθείσα ΣΜΠΕ της Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων και δεν τηρεί το κριτήριο της απόστασης 
από υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη, 
 

η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής εισηγείται 
αρνητικά επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ του έργου του θέματος. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη :  
▪ την υπ’ αριθμ. 33/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΨΞΩΚΠ-Ε8Ρ) και το αντίστοιχο έντυπο Δ11 του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, 
▪ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 

Περιφέρειας Αττικής,   
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. 
ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική 
θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων 
εγκαταστάσεων στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 
που αφορά στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας 
δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους, για τους λόγους που αναφέρονται στις 
παρατηρήσεις και στα συμπεράσματα της εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν ως εξής : 

- η εξεταζομένη ΜΠΕ βρίσκεται εντός της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων, βάσει 
της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Π.Ο.Α.Υ 
Μεγάρων με Φορέα Διαχείρισής της την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΙΡΩΝΙΔΑ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο  «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΣΚΙ.ΙΚΕ», για 
την οποία εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ.   
- τροποποιείται η θέση των πλωτών μονάδων στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, σε σχέση με 
αυτή που αποτυπώνεται στη ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Μεγάρων, 
- η θέση της νέας μονάδας (φορέας ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), για την οποία εκκρεμεί 
αίτημα ίδρυσης, διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με τη χωροθέτηση της νέας 
μονάδας όπως αυτή αποτυπώνεται στην ήδη υποβληθείσα ΣΜΠΕ της Π.Ο.Α.Υ. 
Μεγάρων και δεν τηρεί το κριτήριο της απόστασης από υφιστάμενη οικιστική 
ανάπτυξη. 

 
 
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 


