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Συνεδρίαση 17η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 125/2021 

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 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση 
πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375 
τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση 
Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.  
 
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 
 
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.: 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. 539247/30-6-2021 εισήγηση της 
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). 
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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 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού. 

9. 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 
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τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αυτού. 

10. 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). 

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

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

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

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

15. 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». 

16. 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» 

17. 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)» 

18. 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» 

19. 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. 

20. 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…” 

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

22. Το με αρ. πρωτ. 181783/5-3-2021 διαβιβαστικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής της ΜΠΕ, με συνημμένα: (α) την με αρ. πρωτ. 181562/5-3-2021 αποστολή 
ανακοίνωσης, β) το με αρ. πρωτ. 22616/25-2-2021 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γ) την από Νοέμβριο 2020 ΜΠΕ, συνοδευόμενη από σχέδια, χάρτες, φωτογραφική 
τεκμηρίωση, ιδιωτικά συμφωνητικά με άλλες εταιρείες, αλληλογραφία με 
υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. 
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23. Το από 18-3-2021 αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Μεγαρέων 
(αρ. πρωτ. εισερχ. 2179494/18-3-2021), με το οποίο αιτείται να ενημερωθεί για την 
ΜΠΕ του έργου του θέματος και η από 19-3-2021 αποστολή αυτής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

24. Την υπ’ αρ. 31/2021 (ΑΔΑ: ΩΘΙΠΩΚΠ-434) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Μεγαρέων, με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για το έργο  
 
 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά σε ίδρυση πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375 τόνων 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση 
Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, η οποία διαβιβάσθηκε με το 
(22) 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 5 παρουσιάζονται συνοπτικά ο φορέας του έργου, η 
γεωγραφική θέση του έργου, η περιγραφή του έργου και της υφιστάμενης 
κατάστασης περιβάλλοντος, όπως δηλώνονται και παρουσιάζονται στην 
διαβιβασθείσα ΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις και οι απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της (22) 
διαβιβασθείσας ΜΠΕ. 
- Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εισήγησης 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του 
Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Κακιά Σκάλα Δήμου 
Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
 
Φορέας του έργου  
Γεώργιος Δανιήλ 
Εργατών Τύπου 29 
163 46, Ηλιούπολη 
 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο σκοπός του έργου είναι η ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων 
Μεσογειακών Ιχθύων, αποφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη τόσο σε επίπεδο 
επιχείρησης όσο και επίπεδο κοινωνίας, προσφέροντας θέσεις εργασίας στους 
κατοίκους που διαμένουν πλησίον της περιοχής ίδρυσης. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα ΜΠΕ, η λειτουργία της μονάδας 
θα υποστηρίζεται από υποδομές άλλων φορέων, χωρίς να περιλαμβάνει ίδρυση 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και συνοδών υποδομών. 
 Επί των ανωτέρω ακολουθούν παρατηρήσεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σε αντίστοιχο 
κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
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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 Π.Ο.Α.Υ. 
(Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). 
 Επί των ανωτέρω ακολουθούν παρατηρήσεις 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. Β.7 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. οι Π.Α.Υ. 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 Π.Α.Υ. και η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται 
από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας 
Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η 
δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. 
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
4.1 ΠΛΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 Η πλωτή μονάδα εκτροφής, ετήσιας δυναμικότητας 375 τόνων που θα λειτουργήσει 
στη θέση Κακιά Σκάλα, Δ. Μεγαρέων, θα αποτελείται από ένα θαλάσσιο πάρκο εκτροφής 
10 στρεμμάτων. 
Οι νέες πλωτές εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν, θα είναι οι εξής:  
- Οχτώ (08) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου 25,4m, εξωτερικής διαμέτρου 
26,4m και βάθος διχτυών 10m  
- Ένας (01) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης, εσωτερικής διαμέτρου 15,9m, 
εξωτερικής διαμέτρου 16,9m και βάθος διχτυών 6m  
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- 1 αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 10m x 10m  
 

 
Εικόνα 4.1: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη ΜΠΕ - Θέση της υπό 

ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.  

 
  Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87 των άκρων (Α, Β, Γ, Δ,) του θαλάσσιου πάρκου 
διαστάσεων 100 × 100 m είναι οι ακόλουθες:  

 

 
Πίνακας 4.1: Συντεταγμένες θαλάσσιου πάρκου  

 
 Η τοποθέτηση των αγκυροβολιών στήριξης των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας 
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. Τα άκρα του πλαισίου Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ορίζονται από τις συντεταγμένες του 
ακόλουθου πίνακα: 
 

 
Πίνακας 4.2: Συντεταγμένες των αγκυροβολίων του πάρκου 

 
 Συνολικά η καλυπτόμενη επιφάνεια της πλωτής μονάδας των 10 στρεμμάτων όπως 
θα διαμορφωθεί θα ανέρχεται σε 4.704m2 όπου μεταφράζεται σε ποσοστό 47,04% εντός 
του μισθωμένου χώρου των 10 στρεμμάτων, η οποία είναι σύμφωνη με υπ’ αριθμό οικ. 
121570/1866/12.06.2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Ν.) 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην οποία ορίζεται ότι η συνολική καλυπτόμενη 
επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% 
της επιφάνειας της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας. 
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4.2 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Σύμφωνα με την (22) διαβιβασθείσα ΜΠΕ, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
συντάχθηκε για την ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής, χωρίς χερσαίες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και συνοδές υποδομές. Η λειτουργία της μονάδας θα 
υποστηρίζεται από τις υποδομές άλλων φορέων. 
 Οι χερσαίες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της πλωτής 
μονάδας είναι οι ακόλουθες: 
 
4.2.1 Συνοδές Χερσαίες Υποδομές 
 
Α. Διαχείριση διχτυών  

Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα αντικαθίστανται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
προκειμένου να διατηρούνται καθαρά και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή κυκλοφορία 
του νερού εντός των ιχθυοκλωβών.  
  Για το πλύσιμο των διχτυών που αντικαθίστανται, θα χρησιμοποιείται το πλυντήριο 
διχτυών της εταιρίας HEL NET s.a, στο Σχηματάρι, Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. 
Η συντήρηση τους θα γίνεται σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρίας. Συνημμένα με τη ΜΠΕ 
επισυνάπτεται η από 10-6-2020 βεβαίωση συνεργασίας μεταξύ του φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΝΙΗΛ και της εταιρίας HEL NET s.a. 

  
Β. Αποθήκευση ιχθυοτροφών  

Η αποθήκευση των ιχθυοτροφών και των διχτυών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. στη θέση Πυργιακόνι 
Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. Συνημμένα με τη ΜΠΕ επισυνάπτεται η από 1-10-2020 
βεβαίωση συνεργασίας. 
 
Γ. Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού (προβλήτες) – Πλωτά μέσα 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας θα χρησιμοποιούνται, εξέδρα 
εργασίας καθώς και ένα σκάφος για τη μεταφορά ιχθυοτροφών, διχτυών κ.λπ.  
  Η προσέγγιση της μονάδας εκτροφής από και προς αυτή θα γίνεται με τη χρήση 
πλωτών μέσων (σκάφος) και για τη διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών (φόρτωση 
ιχθυοτροφών, εκφόρτωση αλιευμάτων) θα χρησιμοποιείται το λιμάνι στην Πάχη 
Μεγαρέων. 
 
4.2.2 Υποστηρικτικές Χερσαίες Εγκαταστάσεις  
 
Α. Για προμήθεια γόνου  

Ο γόνος της μονάδας θα προέρχεται από αδειοδοτημένους ιχθυογεννητικούς 
σταθμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Η προμήθεια γόνου θα γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής και τον 
αντίστοιχο χρόνο εισαγωγής ιχθυδίων στους κλωβούς εκτροφής. 

 
Β. Για συσκευασία ψαριών  
  Ο φορέας «ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» θα συσκευάζει τα νωπά αλιεύματα που θα 
προέρχονται από την μονάδα, στο συσκευαστήριο της εταιρίας ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε που 
βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση Κουτάλα, Δήμου Ασπροπύργου και διαθέτει κωδικό 
συσκευασίας 02-S-119. Συνημμένα με τη ΜΠΕ επισυνάπτεται η από 11-6-2020 
βεβαίωση συνεργασίας μεταξύ του φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ και της εταιρίας 
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

 
Σχετικά με τα προαναφερόμενα που αφορούν στις Συνοδές Χερσαίες Υποδομές, 
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ακολουθούν παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, σε αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας 
εισήγησης. 

 
  
4.3 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Κατανάλωση ενέργειας  
Ως καύσιμη ύλη των πλωτών μέσων θα χρησιμοποιείται πετρέλαιο diesel και βενζίνη. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε βενζίνη για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας των 10 στρεμμάτων, 
ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 0,3tn ενώ οι ανάγκες σε πετρέλαιο σε 5,4tn. 
 
4.3.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Από τις εργασίες συγκόλλησης των πλαστικών, τα απόβλητα τα οποία παράγονται 
αντίστοιχα είναι: 
Α. Υπολείμματα πλαστικού σωλήνα τα οποία ενδέχεται να περισσέψουν μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης των κλωβών, η οποία εκτιμάται σε πολύ μικρή 
ποσότητα.  
Η συγκόλληση των πλαστικών τμημάτων πλαστικού σωλήνα σε έκαστο κλωβό, θα γίνεται 
με θερμική επεξεργασία (θέρμανση και συγκόλληση). Από την επεξεργασία αυτή και 
σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/28.3.2006 «Μέτρα, Όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991» 
(ΦΕΚ383/Β/28.03.2006), τα απόβλητα που θα παραχθούν αντίστοιχα είναι:  
Απόβλητα κατηγορίας Q6 «Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία» με κωδικό ΕΚΑ 12 01 
13 «Απόβλητα συγκόλλησης» και εργασία αξιοποίησης R3 «Ανακύκλωση ή 
ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες» 
 
Β. Υπολείμματα υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ένωση και 
σταθεροποίηση των αγκυροβολίων με τις νέες πλωτές εγκαταστάσεις.  
Κατά τον ποντισμό των αγκυροβολίων για την εγκατάσταση των πλωτών 
εγκαταστάσεων, ενδέχεται μέρος των υλικών των αγκυροβολίων που θα ενωθεί με τους 
ιχθυοκλωβούς, να απομακρυνθεί.  
Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα είναι κυρίως πλαστικά υπολείμματα σχοινιών. Η 
ποσότητά τους θα είναι πολύ μικρή. Τα απόβλητα αυτά είναι με κωδικό ΕΚΑ 04 02 09 
«Απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)» 
και εργασία αξιοποίησης R5 «Ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλων ανόργανων 
ουσιών». 
 
Γ. Εκπομπές αέριων ρύπων  
Κατά την κατασκευή του έργου οι αέριοι ρύποι οι οποίοι θα παράγονται, θα προέρχονται 
από τις μηχανές των σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν τόσο για τη μεταφορά των 
ιχθυοκλωβών στην πλωτή μονάδα όσο και των διάφορων υλικών στη χερσαία έκταση.  
Οι αέριοι αυτοί ρύποι κατατάσσονται σε απόβλητα κατηγορίας Q1 «Υπολείμματα 
παραγωγής ή κατανάλωσης που δεν διευκρινίζονται παρακάτω» με κωδικό ΕΚΑ 
13 07 01 «καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ» και 13 07 02 «βενζίνη» με 
εργασία αξιοποίησης R1 «Κύρια χρήση ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής 
ενέργειας».  
Λόγω της μικρής κλίμακας των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και της 
μικρής διάρκειάς τους (λίγες ημέρες), οι εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων θα 
θεωρηθούν απειροελάχιστες. 
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Δ. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων  
Κατά την κατασκευή του έργου, οι εκπομπές θορύβου θα προέρχονται από τις μηχανές 
των σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των κλωβών και των 
αγκυροβολίων.  
Καθώς οι μηχανές των σκαφών θα τηρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής 
θορύβου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία των μηχανών και η θαλάσσια 
διαδρομή που ακολουθείται έως τη Κακιά Σκάλα, πραγματοποιείται σε απόσταση από 
οικιστικό περιβάλλον, ο παραγόμενος θόρυβος δεν θα αποτελέσει όχληση.  
Δεν αναμένεται η εκπομπή δονήσεων κατά τη φάση κατασκευής. 
 
Ε. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  
Κατά τη φάση της κατασκευής δεν υπάρχουν πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, πέραν των κινητών τηλεφώνων των εργατών. 
 
 
4.3.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Α. Εκροές υγρών αποβλήτων  

Τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της πλωτής μονάδας, περιλαμβάνουν τα 
απόβλητα προϊόντα από τη λειτουργία των νεφρών, όπως επίσης και μικρές ποσότητες 
βλεννών. 

Το είδος και η ποσότητα των υγρών αποβλήτων από τα εκτρεφόμενα ιχθύδια και 
οι ημερήσιες απώλειες τροφών, σε διαφορετικές θερμοκρασίες νερού (χειμώνας – 
καλοκαίρι), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
 
Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων 

είναι αποκλειστικά απόβλητα που θα προέρχονται από το προσωπικό. Η κάλυψη των 
αναγκών του προσωπικού θα γίνεται με τη χρήση χημικής τουαλέτας. 

 
Β. Εκροές στερεών αποβλήτων  
Από τη λειτουργία της πλωτής μονάδας, προκύπτουν τα ακόλουθα ρεύματα στερεών 
αποβλήτων:  
 
- Απόβλητα που προέρχονται από την αποσυσκευασία των ιχθυοτροφών (νάιλον 
σακούλες, φελιζόλ και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά). Η εταιρία θα χρησιμοποιεί σάκους 
των 25kg για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες προμήθειας ιχθυοτροφών για την 
παραγωγή των 375 τόνων θαλασσινών ψαριών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρητική προσέγγιση της συνολικής ποσότητας 
ιχθυοτροφών που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή του ιχθυοπληθυσμού 
(συντελεστής μετατρεψιμότητας 1,8), θα χρησιμοποιούνται ετησίως 15.000 σάκοι 
περίπου, των οποίων το βάρος του υλικού συσκευασίας εκτιμάται σε 80gr. Ετησίως, τα 
υλικά αποσυσκευασίας εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε 80 * 15.000 = 1,2tn.  
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- Απόβλητα του προσωπικού (οικιακά απορρίμματα). Η ημερήσια ποσότητα των 
οικιακών απορριμμάτων με βάση την υφιστάμενη κατάσταση υπολογίζεται σε:  
1kg/άτομο x 2 άτομα = 2kg 
 
- Νεκρά ψάρια (ή και ψάρια ακατάλληλα για συσκευασία) που προέρχονται από την 
πλωτή μονάδα εκτροφής. Tα νεκρά ψάρια (θνησιμότητες) που προκύπτουν από την 
πλωτή μονάδα εκτροφής. Η θνησιμότητα υπολογίζεται να ανέλθει έως 68,81tn, η οποία 
αφορά την ετήσια παραγωγή των 375 τόνων θαλασσινών ψαριών (θεωρητική 
προσέγγιση).  

Σε κάθε περίπτωση όλες οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και με 
θεωρητική προσέγγιση. Για παράδειγμα η αναφορά σε θνησιμότητα είναι ενδεικτική και 
θεωρητική καθώς σε κάθε έτος μεταβάλλεται και λειτουργεί απολογιστικά, δηλαδή στην 
ολοκλήρωση εκτροφής συγκεκριμένης παρτίδας. Εξαρτάται δε από διαδικασίες 
εκτροφής, χειρισμούς, ποιότητα γόνου κλπ. 

Οι νεκροί ιχθύες ιχθυοκαλλιεργειών ανήκουν στην κατηγορία 3 (εκτός αν ο 
θάνατος οφείλεται σε ειδικά αίτια που τα κατατάσσουν στην κατηγορία 1 ή 2) και μπορούν 
να οδηγηθούν σε μονάδα μεταποίησης κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή αποτέφρωσης ή 
λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιοαερίου ή να ενσιρωθούν ανάλογα με την κατάταξή 
τους, σύμφωνα με την υπ. αριθμό 4881/130319/24.12.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Επικαιροποίηση Εγκυκλίων, Υποχρεώσεις Παραγωγών, Ταξινόμηση Ζωικών 
Υποπροϊόντων».  
 
- Μη καταναλωθείσα ιχθυοτροφή και στερεά απόβλητα ιχθύων. Σε ότι αφορά τα 
παραγόμενα στερεά απόβλητα, δεδομένου ότι αυτά είναι βαρύτερα του θαλασσινού 
νερού, καθιζάνουν στον πυθμένα και σε μικρή σχετικά απόσταση από τη θέση 
εγκατάστασης των ιχθυοκλωβών και αποτελούν ουσίες που μπορούν να 
αποικοδομηθούν από αερόβιους μικροοργανισμούς (βακτήρια) που ζουν στο θαλάσσιο 
περιβάλλον εφόσον υπάρχει διαλυμένο οξυγόνο σε αυτό.  

Θεωρητικά λοιπόν, ο μόνος κίνδυνος της προαναφερόμενης διεργασίας είναι η 
συσσώρευση στον πυθμένα μεγάλων ποσοτήτων υποπροϊόντων που να μην μπορούν 
να αποικοδομηθούν λόγω έλλειψης της αναγκαίας ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου στο 
νερό. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η πρόκληση μεταβολών στο ίζημα του πυθμένα 
(ανοξικές συνθήκες) καθώς και στη σύνθεση (αριθμό ατόμων και ειδών) των βενθικών 
κοινωνιών. Τέτοια φαινόμενα θεωρούνται ακραία και δεν παρατηρούνται στην περιοχή 
μελέτης λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων που επικρατούν τα οποία προκαλούν διασπορά 
των στερεών αποβλήτων και ανανέωση των υδάτινων μαζών. 

 
Γ. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου  
Κατά τη λειτουργία της πλωτής μονάδας, οι αέριοι ρύποι οι οποίοι θα εκπέπονται, θα 
προέρχονται από τις μηχανές του σκάφους που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των 
υλικών και του προσωπικού.  
Οι εξωλέμβιες μηχανές των σκαφών είναι σύγχρονες, και τηρούν τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές για την εκπομπή ρύπων και συνεπώς οι ρύποι που θα παράγονται είναι 
εντός των απαιτούμενων ορίων. Θα βρίσκεται σε μόνιμη λειτουργία ένα σκάφος 
ιχθυοκαλλιέργειας, για την εκτροφή των ψαριών ή και τις εξαλιεύσεις. 

 
Δ. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων  

Κατά τη λειτουργία της πλωτής μονάδας, οι εκπομπές θορύβου θα προέρχονται από 
τη μηχανή του σκάφους που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του προσωπικού στην 
πλωτή μονάδα. 

 
Ε. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  
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Κατά τη φάση λειτουργίας δεν θα υπάρχουν πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, πέραν των κινητών τηλεφώνων των εργατών. 

 
 

 
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για το θαλάσσιο περιβάλλον όπου πρόκειται να λειτουργήσει η εξεταζόμενη 
πλωτή μονάδα εκτροφής, έχουν εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα 
Γεωλογίας) και στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, η ιζηματολογική – γεωχημική 
βιολογική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδα υδατοκαλλιεργειών στη θέση 
Κακιά Σκάλα Δ. Μεγαρέων. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020. 
Τα συμπεράσματα των δειγματοληψιών είναι:  
«…δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιβαδιών Ποσειδωνίας» 
«…Λαμβάνοντας υπόψη την βενθική μακροπανίδα και τις φυσικοχημικές αναλύσεις των 
υδάτων η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από άποψη περιβαλλοντικής κατάστασης ως 
“Καλή” και τα αποτελέσματα της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι σύμφωνα με την αριθμ. 
Πρωτ. 142585/21.12.2017 – ΦΕΚ 4673/Β/2017 “Πράξη θεώρησης της 1ης Αναθεώρησης 
του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής – EL06». 
 
 
5.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΔΑΣΗ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται περιοχές που να ανήκουν στο εθνικό 

σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α΄60) – εκτός περιοχής του 
δικτύου Natura 2000. 

Στην ευρύτερη περιοχή πλησίον της προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης και 
λειτουργίας της πλωτής μονάδας εντοπίζονται οι ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 
2000.  
- Όρη Γεράνια με κωδικό GR2530005 (ΕΖΔ) και σε απόσταση 12 km περίπου από τη 
μονάδα. 

 

 
Εικόνα 5.1: Περιοχή του δικτύου Natura 2000 εκτός της περιοχής εγκατάστασης της 

πλωτής μονάδας 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής  
- Κ729: Περιοχή Γερανείων Δήμου Μεγαρέων όπως κηρύχθηκε με το ΦΕΚ 
918/Β/18.07.2001 σε απόσταση 10,6 km. περίπου, 
- Κ408: και ονομασία Πατέρας, (δήμου Μάνδρας) όπως έχει χαρακτηριστεί με το ΦΕΚ 
96/Β/1984 και απέχει 13,3 km. από την μονάδα,  
- Κ590: Πλάτανος-Πραθί-Μύλοι-Γαρβάτι (Λουτρακίου-Περαχώρας) όπως έχει 
χαρακτηρισθεί με το ΦΕΚ 771/26.5.97 και απέχει 18,2 km. περίπου από τη μονάδα και  
- Κ417: Γεράνεια (Λουτρακίου-Περαχώρας) όπως έχει χαρακτηρισθεί με το ΦΕΚ 
628/Β/30.8.88 και απέχει 24,5 km. από τη μονάδα. 

 

 
Εικόνα 5.2: Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) εκτός της περιοχής εγκατάστασης της πλωτής 

μονάδας 
 
 

Η μελέτη αφορά πλωτή μονάδα εκτροφής σε θαλάσσιο χώρο χωρίς χερσαίες 
εγκαταστάσεις, επομένως δεν θα γίνει αναφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις. 

 
5.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση της πλωτής μονάδας εκτροφής ως προς άλλες 
δραστηριότητες:  
- Ο πλησιέστερος χώρος ελλιμενισμού βρίσκεται στην Πάχη Μεγαρέων σε απόσταση 4.3 
km περίπου από τη προτεινόμενη θέση της πλωτής μονάδας εκτροφής.  
- Υφίσταται το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγαρέων και σε απόσταση 4.050 m 
από την προτεινόμενη θέση λειτουργίας της πλωτής μονάδας. Θα ζητηθεί γνωμοδότηση 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
- Εντός του Δήμου Μεγαρέων υφίσταται οδικό δίκτυο, όμως η πρόσβαση στην πλωτή 
μονάδα εκτροφής πραγματοποιείται μόνο με πλωτά μέσα από τον λιμένα της Πάχης 
Μεγαρέων.  
- Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. Η πλησιέστερη βρίσκεται σε απόσταση 8.615km 
περίπου από τη προτεινόμενη θέση της μονάδας εκτροφής.  
- ΧΥΤΑ στην περιοχή των Μεγάρων και πλησίον της μονάδας δεν υφίσταται.  
- Λοιπές μονάδες περιβαλλοντικών υποδομών, δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης.  
- Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ, υδροηλεκτρικοί σταθμοί) δεν 
υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή.  
- Υφίσταται οδικό δίκτυο κατά μήκος της ακτογραμμής, σε απόσταση 800m περίπου από 
την προτεινόμενη θέση της μονάδας. 
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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η χωροθέτηση της δραστηριότητας είναι 
σύμφωνη με τα κριτήρια του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμό 31722/04.11.2011 και 
συγκεκριμένα η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης απέχει:  
- Περισσότερα από χίλια (1.000) μέτρα από υφιστάμενες οικιστικές περιοχές ή οικισμούς. 
Επί της προαναφερόμενης δήλωσης, ακολουθούν παρατηρήσεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σε αντίστοιχο 
κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
- Περισσότερο από χίλια (1.000) μέτρα από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, 
εξορυκτικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.).  
- Περισσότερο από χίλια (1.000) μέτρα από λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους 
θαλάσσιας ρύπανσης.  
- Περισσότερο από πεντακόσια (500) μέτρα από παραλίες κολύμβησης που βρίσκονται 
σε άμεση γειτνίαση με τουριστικές εγκαταστάσεις ή οικιστικές περιοχές. Στην ευρύτερη 
περιοχή δεν υπάρχουν καταδυτικά πάρκα.  

 
 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
6.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Τόσο στην εικόνα 4.1 που παρατίθεται στην παρούσα εισήγηση όσο και στην 
εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος που 
διαβιβάστηκε συνημμένα με την (22) σχετική ΜΠΕ, στο οποίο φαίνεται η θέση της 
εξεταζόμενης πλωτής μονάδας. 

 

 
Εικόνα 6.1: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη ΜΠΕ - Θέση 

της υπό ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 
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Στο παραπάνω απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος, αποτυπώνεται η θέση 
της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας, σε σχέση με υφιστάμενες πλωτές μονάδες (πράσινο 
χρώμα) και με υπό αδειοδότηση μονάδες (μωβ χρώμα). 

 
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, διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η ΣΜΠΕ 
της ΠΟΑΥ 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 που ακολουθεί: 

 

 
Εικόνα 6.2: Αποτύπωση των ορίων της ΠΟΑΥ, με τις υφιστάμενες μονάδες (μωβ χρώμα), τις 
θέσεις επέκτασης των μονάδων (μωβ διαγράμμιση), τη θέση ίδρυσης της νέας μονάδας και τη 

θέση υδρανάπαυσης (μπλε διαγράμμιση). 
 

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. 

 
Α. Από τη σύγκριση των δύο εικόνων (6.1 και 6.2) διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

- Στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Μεγάρων δεν αποτυπώνεται η εξεταζόμενη πλωτή 
μονάδα με φορέα τον κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

- Η θέση χωροθέτησης της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας συμπίπτει μερικώς με 
την προτεινόμενη θέση επέκτασης μίας εκ των πλωτών μονάδων και με άλλο 
φορέα. 

- Στο από Νοέμβριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την (22) σχετική 
ΜΠΕ, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διαφέρει από αυτήν που 
αποτυπώνεται στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ. 

 
Β. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα: 
 
- Στο άρθρο 6, κεφάλαιο Β: 
«α) Φορέας ΠΟΑΥ 
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Μπορεί να έχει οποιαδήποτε νομική μορφή, για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού και 
οριοθέτησης ΠΟΑΥ. 
Δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο. 
Γνωμοδοτεί τεκμηριωμένα για τη δυνατότητα ή μη εγκατάστασης νέων μονάδων 
εντός της ΠΟΑΥ και υποδεικνύει τις θέσεις χωροθέτησής τους καθώς και την 
έκτασή τους». 
 
- Στο άρθρο 9, κεφάλαιο Γ: 
«δ. Μισθώσεις εντός Π.Ο.Α.Υ. 
Το αίτημα μίσθωσης θα πρέπει να απευθύνεται προς την εκάστοτε αρμόδια κρατική 
Υπηρεσία η οποία με βάση την σχετική κείμενη νομοθεσία προχωρά στις προβλεπόμενες 
ενέργειες της για την μίσθωση ή όχι της αιτούμενης έκτασης. Σε περίπτωση που η 
αιτούμενη έκταση, περιλαμβάνεται σε θεσμοθετημένη ΠΟΑΥ ή σε περιοχή που 
βρίσκεται σε διαδικασία θεσμοθέτησή της, εκτός των άλλων Υπηρεσιών και 
φορέων, ζητείται η γνωμοδότηση και του φορέα της θεσμοθετημένης ή προς 
θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω που προβλέπονται από το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
διαπιστώνεται ότι στην (22) διαβιβασθείσα ΜΠΕ δεν επισυνάπτεται γνωμοδότηση 
του φορέα της ΠΟΑΥ, ούτε υπόδειξη από τον τελευταίο για τις θέσεις χωροθέτησης 
νέας μονάδας και έκταση αυτής. Στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, η θέση νέας 
μονάδας αποτυπώνεται στην εικόνα 6.2 της παρούσας εισήγησης και διαφέρει 
από τη θέση της πλωτής μονάδας του κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Δηλαδή ο φορέας της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας, δεν έχει λάβει 
γνωμοδότηση του φορέα της ΠΟΑΥ Μεγάρων, προκειμένου να εγκατασταθεί 
εντός αυτής. 
 
 
6.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)…, 
προβλέπεται ότι:  
«Οι συνοδές χερσαίες υποδομές χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των 
πλωτών εγκαταστάσεων. Δε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
μονάδας υδατοκαλλιέργειας χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας εγκατάστασης σε εγγύς 
περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες 
υποδομές που λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων 
πρέπει να χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, είναι οι 
παρακάτω: 
α) Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού (προβλήτες) 
β) Σύστημα άντλησης θαλασσινού νερού (π.χ. γεωτρήσεις) και απορροής υδάτων 
γ) Σύστημα όδευσης τροφών (σιλό, σωληνώσεις κ.λπ.) 
δ) Αποθήκες 
ε) Φυλάκια 
στ) Χώροι φύλαξης διχτύων 
ζ) Κλίβανος αποτέφρωσης 
η) Χώροι παραμονής προσωπικού 
θ) Απόληξη οδού πρόσβασης και χώρος κίνησης οχημάτων 
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ι) Υποδομές μεταφόρτωσης οστράκων από το βοηθητικό σκάφος εκτροφής σε φορτηγό 
ψυγείο», και οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της εκτροφής και της 
εγκατάστασης. 
Από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εντός του αιγιαλού είναι δυνατόν να χωροθετούνται 
αυτές του συστήματος όδευσης τροφών και άντλησης/απορροής υδάτων, οι υποδομές 
μεταφόρτωσης οστράκων, εφόσον πρόκειται για μη μόνιμες εγκαταστάσεις καθώς και η 
απόληξη της οδού πρόσβασης και οι προβλήτες». 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και τα αναφερόμενα στην (22) διαβιβασθείσα 
ΜΠΕ, ότι δηλαδή η ΜΠΕ αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής, χωρίς 
χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και συνοδές υποδομές και η λειτουργία της 
μονάδας θα υποστηρίζεται από τις υποδομές άλλων φορέων, παρατηρούμε τα 
ακόλουθα: 

- Η αποθήκευση των ιχθυοτροφών και των διχτυών θα γίνεται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 
στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, δηλαδή σε χερσαία 
έκταση που δεν βρίσκεται σε εγγύτητα με την εξεταζόμενη πλωτή μονάδα 
του κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 

 
Εικόνα 6.3: Απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση της εξεταζόμενης μονάδας και τη θέση 
αποθήκευσης ιχθυοτροφών και διχτυών (θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας) (πηγή: 

google earth) 
 

Αναφορικά με τις λοιπές υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις, το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) αναφέρει τα ακόλουθα στο άρθρο 6: 
«Γ2) Υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, που όμως, δεν αποτελούν συστατικό μέρος της βασικής 
εγκατάστασης και χωροθετούνται σε απόσταση από αυτήν. 
Πρόκειται για: 
α) τους σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια ιχθύων και λοιπών ειδών γλυκών και 
θαλάσσιων υδάτων), 
β) τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς 
γ) τις μονάδες προπάχυνσης ιχθύων 
δ) τις εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής μη μεταποιημένων 
αλιευτικών προϊόντων (Συσκευαστήρια, Κέντρα Αποκελύφωσης, Εξυγίανσης και 
Αποστολής Οστράκων και τους Ψυκτικούς Θαλάμους)…» 
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Ως προς τις υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις με τις οποίες 
προτίθεται η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα να συνεργαστεί, δεν εκφράζεται 
αντίρρηση αναφορικά με το κριτήριο της απόστασης από αυτή.  
 
 
6.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΕΤΕΙ ΤΟ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 
 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα εκτροφής βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 530 μ από την περιοχή Στίκας Μεγάρων, όπου υπάρχει δόμηση. 
Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 7 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), πρέπει: 
«Τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των μονάδων, είτε πρόκειται 
για τις μονάδες των Π.Ο.Α.Υ. και των άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), είτε για 
μεμονωμένες μονάδες είναι σκόπιμο να απέχουν: 
Χίλια (1.000) 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». 
 
 Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται η κορυφή Δ της πλωτής μονάδας να 
απέχει 450 περίπου μέτρα από την υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη (Στίκας 
Μεγάρων) και επομένως δεν πληρείται το κριτήριο της απόστασης που επιβάλει 
το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 
 

 
Εικόνα 6.4: Απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση της εξεταζόμενης μονάδας και την 

απόστασή της από υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη (πηγή: google earth) 
 

 
6.4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 
 
Σύμφωνα με την Κοινή Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ. 121570/1866/12-6-2009, η απόσταση 
από την ακτή και το βάθος της θάλασσας βεβαιώνονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
(1) Τις απόψεις – παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα: 
α) την. 
β) το γεγονός ότι η εξεταζόμενη ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει συνοδές χερσαίες υποδομές 
στην εγγύς χερσαία έκταση 
γ) το γεγονός ότι δεν πληρείται το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης της πλωτής 
μονάδας από υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη 
 
(2) Το γεγονός ότι η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εντός της υπό θεσμοθέτησης 
Π.Ο.Α.Υ. Μεγάρων για την οποία εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα καθορίζει το 
γενικότερο σχεδιασμό εντός της Π.Ο.Α.Υ. 
 

η Δ/νση Περιβάλλοντος εισηγείται αρνητικά για την έγκριση της ΜΠΕ του 
εξεταζόμενου έργου. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και  

έχοντας υπόψη :  
▪ την υπ’ αριθμ. 31/2021 (ΑΔΑ : ΩΘΙΠΩΚΠ-434) 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) για την 

ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας 
δυναμικότητας 375 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεμμάτων στη θέση Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, για τους 
κάτωθι λόγους, όπως αναφέρονται στις παρατηρήσεις και στα συμπεράσματα της 
εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας και έχουν 
ως εξής: 

 
1) Η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εντός της υπό θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ. 
Μεγάρων για την οποία εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα καθορίζει το γενικότερο 
σχεδιασμό εντός της Π.Ο.Α.Υ. και απουσιάζει η γνωμοδότηση του φορέα της Π.Ο.Α.Υ. 
Μεγάρων. Αναλυτικότερα:  
Τόσο στην εικόνα 1 όσο και στην εικόνα 2 που ακολουθούν, παρουσιάζεται απόσπασμα 
του τοπογραφικού διαγράμματος που διαβιβάστηκε συνημμένα με την εξεταζόμενη 
ΜΠΕ, στο οποίο φαίνεται η θέση της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας. 
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Εικόνα 1: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη ΜΠΕ - Θέση της υπό 
ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.  

 

 
Εικόνα 2: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη ΜΠΕ - Θέση 

της υπό ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 

 
Στο παραπάνω απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος, αποτυπώνεται η θέση της 
εξεταζόμενης πλωτής μονάδας, σε σχέση με υφιστάμενες πλωτές μονάδες (πράσινο 
χρώμα) και με υπό αδειοδότηση μονάδες (μωβ χρώμα). 
 
Η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εκτός καθορισμένης ΠΟΑΥ αλλά εντός της υπό 
θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Μεγάρων, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της ΠΟΑΥ Μεγάρων με Φορέα Διαχείρισής της την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΙΡΩΝΙΔΑ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο  
«ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΣΚΙ.ΙΚΕ». Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ η προτεινόμενη ΠΟΑΥ και η οργάνωση των 
πλωτών μονάδων εντός του θαλάσσιου χώρου που θα καταλαμβάνει, αποτυπώνεται 
στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 3: Αποτύπωση των ορίων της ΠΟΑΥ, με τις υφιστάμενες μονάδες (μωβ χρώμα), τις 

θέσεις επέκτασης των μονάδων (μωβ διαγράμμιση), τη θέση ίδρυσης της νέας μονάδας και τη 
θέση υδρανάπαυσης (μπλε διαγράμμιση). 

 

Α. Από τη σύγκριση των δύο εικόνων (2 και 3) διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
- Στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Μεγάρων δεν αποτυπώνεται η εξεταζόμενη 

πλωτή μονάδα με φορέα τον κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
- Η θέση χωροθέτησης της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας συμπίπτει μερικώς με 

την προτεινόμενη θέση επέκτασης μίας εκ των πλωτών μονάδων και με άλλο 
φορέα. 

- Στο από Νοέμβριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την σχετική 
ΜΠΕ, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διαφέρει από αυτήν που 
αποτυπώνεται στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ. 

 
Β. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα: 
 
- Στο άρθρο 6, κεφάλαιο Β: 
«α) Φορέας ΠΟΑΥ 
Μπορεί να έχει οποιαδήποτε νομική μορφή, για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού 
και οριοθέτησης ΠΟΑΥ. 
Δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο. 
Γνωμοδοτεί τεκμηριωμένα για τη δυνατότητα ή μη εγκατάστασης νέων μονάδων εντός 
της ΠΟΑΥ και υποδεικνύει τις θέσεις χωροθέτησής τους καθώς και την έκτασή τους». 
 
- Στο άρθρο 9, κεφάλαιο Γ: 
«δ. Μισθώσεις εντός Π.Ο.Α.Υ. 
Το αίτημα μίσθωσης θα πρέπει να απευθύνεται προς την εκάστοτε αρμόδια κρατική 
Υπηρεσία η οποία με βάση την σχετική κείμενη νομοθεσία προχωρά στις 
προβλεπόμενες ενέργειες της για την μίσθωση ή όχι της αιτούμενης έκτασης. Σε 
περίπτωση που η αιτούμενη έκταση, περιλαμβάνεται σε θεσμοθετημένη ΠΟΑΥ ή σε 
περιοχή που βρίσκεται σε διαδικασία θεσμοθέτησή της, εκτός των άλλων Υπηρεσιών 
και φορέων, ζητείται η γνωμοδότηση και του φορέα της θεσμοθετημένης ή προς 
θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω που προβλέπονται από το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
διαπιστώνεται ότι στην αναφερόμενη ΜΠΕ δεν επισυνάπτεται γνωμοδότηση του φορέα 
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της ΠΟΑΥ, ούτε υπόδειξη από τον τελευταίο για τις θέσεις χωροθέτησης νέας μονάδας 
και έκταση αυτής. Στην υπό θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, η θέση νέας μονάδας αποτυπώνεται 
στην εικόνα 3 και διαφέρει από τη θέση της πλωτής μονάδας του κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
Δηλαδή ο φορέας της εξεταζόμενης πλωτής μονάδας δεν έχει λάβει γνωμοδότηση του 
φορέα της ΠΟΑΥ Μεγάρων, προκειμένου να εγκατασταθεί εντός αυτής. 
 
2) η εξεταζόμενη ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει συνοδές χερσαίες υποδομές στην εγγύς 
χερσαία έκταση. Αναλυτικότερα:  
 

Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)…, 
προβλέπεται ότι:  

«Οι συνοδές χερσαίες υποδομές χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των 
πλωτών εγκαταστάσεων. Δε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας εγκατάστασης σε εγγύς περιοχή για 
την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες υποδομές που 
λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων πρέπει να 
χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, είναι οι παρακάτω: 

α) Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού (προβλήτες) 
β) Σύστημα άντλησης θαλασσινού νερού (π.χ. γεωτρήσεις) και απορροής υδάτων 
γ) Σύστημα όδευσης τροφών (σιλό, σωληνώσεις κ.λπ.) 
δ) Αποθήκες 

ε) Φυλάκια 
στ) Χώροι φύλαξης διχτύων 
ζ) Κλίβανος αποτέφρωσης 
η) Χώροι παραμονής προσωπικού 
θ) Απόληξη οδού πρόσβασης και χώρος κίνησης οχημάτων 
ι) Υποδομές μεταφόρτωσης οστράκων από το βοηθητικό σκάφος εκτροφής σε φορτηγό 
ψυγείο», και οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της εκτροφής και της 
εγκατάστασης. 
Από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εντός του αιγιαλού είναι δυνατόν να χωροθετούνται 
αυτές του συστήματος όδευσης τροφών και άντλησης/απορροής υδάτων, οι υποδομές 
μεταφόρτωσης οστράκων, εφόσον πρόκειται για μη μόνιμες εγκαταστάσεις καθώς και η 
απόληξη της οδού πρόσβασης και οι προβλήτες». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και τα αναφερόμενα στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, ότι 
δηλαδή η ΜΠΕ αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής, χωρίς χερσαίες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και συνοδές υποδομές και η λειτουργία της μονάδας θα 
υποστηρίζεται από τις υποδομές άλλων φορέων, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
- Η αποθήκευση των ιχθυοτροφών και των διχτυών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις 

της εταιρίας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. στη θέση Πυργιακόνι 
Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, δηλαδή σε χερσαία έκταση που δεν βρίσκεται σε 
εγγύτητα με την εξεταζόμενη πλωτή μονάδα του κ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
 



23 

 

 
Εικόνα 4: Απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση της εξεταζόμενης μονάδας και τη θέση 

αποθήκευσης ιχθυοτροφών και διχτυών (θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας) (πηγή: 
google earth) 

 

Ως προς τις λοιπές υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις, που όμως δεν αποτελούν 
συστατικό μέρος της βασικής εγκατάστασης και χωροθετούνται σε απόσταση από 
αυτήν, με τις οποίες προτίθεται η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα να συνεργαστεί, δεν 
εκφράζεται αντίρρηση αναφορικά με το κριτήριο της απόστασης από τη μονάδα (άρθρο 
6 Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)). 
 
3) Δεν πληρείται το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης της πλωτής μονάδας από 
υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη. Αναλυτικότερα :  
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα εκτροφής βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 530 μέτρα από την περιοχή Στίκας Μεγάρων, όπου υπάρχει δόμηση. Σύμφωνα 
επίσης με το άρθρο 7 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), πρέπει: 
«Τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης εγκατάστασης των μονάδων, είτε 
πρόκειται για τις μονάδες των Π.Ο.Α.Υ. και των άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), είτε 
για μεμονωμένες μονάδες είναι σκόπιμο να απέχουν: 
Χίλια (1.000) 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». 
 
 Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται η κορυφή Δ της πλωτής μονάδας να απέχει 
450 περίπου μέτρα από την υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη (Στίκας Μεγάρων) και 
επομένως δεν πληρείται το κριτήριο της απόστασης που επιβάλει το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 
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Εικόνα 5: Απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση της εξεταζόμενης μονάδας και την 

απόστασή της από υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη (πηγή: google earth) 

 
 
 
 
 

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 


