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Συνεδρίαση 7η/ 30-5-2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  43/2011 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 70  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 30.5.2011 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
  

       Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα την 30 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00 π.µ,  σε αίθουσα του 
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Σύρου - Ερµούπολης στην Πλατεία Μιαούλη , συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29213/2891  προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου Γκούφα που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε  νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010, την 24.5.2011.  

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου) και 
 κ. Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων) 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Γκούφας 
Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσόγελος 
 
 
Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Καµπάνης Ιωάννης  
2 Σβύνου Ειρήνη 
3 Κυπραίου Μαρία 
4 Βαρκάς Θεοδόσιος 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
5 Σταυλάς Κωνσταντίνος  
6 Περδικάρης Ιωάννης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
7 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  
8 Παµπάκας Σωτήριος 
9 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  
10 Χατζηιωάννου Αντώνιος  
11 Μουτάφη ∆έσποινα  
12 Παπατσή Ευαγγελία 
13 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία 
14 Κόκκινος Χαράλαµπος 
15 Ζωγραφίδης Γεώργιος  
16 Χρυσόγελος Νικόλαος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  
17 Μακρυωνίτης Γεώργιος 
18 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 
19 Παπαµανώλης Γεώργιος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  
20 Κοκιασµένος Αντώνης  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  
21 Καφαντάρη Ευαθαλία  
22 Χρυσαφίδης Παύλος  
23 Ηλιάκης Πέτρος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  
24 Τζανακόπουλος Παντελής  
25 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
26 Γκούφας Γεώργιος  
27 Θεόφιλος Λάζαρος  
28 ∆αδάος Μάρκος  
29 Σιγάλας Ευάγγελος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  
30 Βίλλας Ματθαίος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
31 Μαργάρας Βασίλειος  
32 Κουκάς Κωνσταντίνος  
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
33 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
34 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
35 Μάϊνας Ηλίας  
36 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Έψιµος Στέργιος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
2 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
3 Κατσοτούρχης Γεώργιος  
4 Καλαθιανάκης Άγγελος  
5 Μαραγκός ∆ηµήτριος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
6 ∆ρακιού Μιχαήλ 
7 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 
8 Λίσγος Φίλιππος 
9 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  
10 ∆ιάκος Αναστάσιος 
11 Πόκκιας Γεώργιος  
12 Παλλάς Εµµανουήλ 
13 Γιαννακάκης Ιωάννης 
14 Συρµαλένιος Νικόλαος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
15 Καραµολέγκου Ιουλία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  

- Καραπιπέρη Μαρία 
- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  
Αιγαίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια  δίνει το λόγο στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Μακρυωνίτη ο οποίος εισηγείται, το  τέταρτο  (4ου) θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο:  

ΘΕΜΑ   4  : Γνωµοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες    ο οποίος αναφέρει στο σώµα τα εξής :  
             «Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
υπεβλήθη στην Οικονοµική Επιτροπή, λόγω αρµοδιότητας, η σχετική µελέτη ώστε να 
διατυπωθεί γνώµη και τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ, σύµφωνα µε 
την γ΄ σχετική ΚΥΑ (άρθρο 7 παρ. 4 & 4.1), και να τις διαβιβάσουν στην ΕΥΠΕ του 
ΥΠΕΚΑ εντός προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από την παραλαβή του τεύχους.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την απόφαση, 100/2011 της 7ης Συνεδρίασης, αποφάσισε:  
να παραπέµψει στο Περιφερειακό Συµβούλιο, για διατύπωση γνώµης και λήψη σχετικής 
απόφασης το θέµα «Στρατηγική  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις 
Υδατοκαλλιέργειες» λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του. 

Η σχετική µελέτη κοινοποιήθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και σε όλους του Περιφερειακούς Συµβούλους την 05/05/2011, ώστε να λάβουν 
γνώση και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Παράλληλα ζητήθηκε από τη ∆/νση 
Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου να παραστεί 
εκπρόσωπος του Υπουργείου.         

Στην συνέχεια οι  αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου θα καταθέσουν στο σώµα τις απόψεις τους,  οι οποίες σας έχουν διαβιβαστεί  µαζί µε 
τη µελέτη».    

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος & Υδροϊκονοµίας ∆ωδεκανήσου κ. Π. Βενέρη ο οποίος καταθέτει στο σώµα 
τις απόψεις τις υπηρεσίας σε  σχέση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες  και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Η καλλιέργεια της γης, η γεωργία και η ανακάλυψη του τροχού, είναι οι δυο συνιστώσες που 
έθεσαν σε νέα τροχιά την ανθρωπότητα, διαφοροποιώντας την ριζικά από τον πρότερο 
καθηµερινό αγώνα για επιβίωση, µετατρέποντας τη νοµαδική ζωή, σε ζωή µε βασικά 
χαρακτηριστικά που λίγο διαφέρουν από τα σηµερινά, στην εξελικτική τους βέβαια πορεία. Η 
διαρκής µετακίνηση προς εύρεση τροφής, έδωσε τη θέση της σ’ ένα σταθερό περιβάλλον, 
αναπτύχθηκαν οι πρώτες πόλεις και βέβαια το αντίστοιχο εµπόριο και η ανταλλαγή των 
προϊόντων. Στην αρχή, σε πρωτόλεια και µε τοπικά χαρακτηριστικά µορφή που όµως 
σταδιακά επεκτείνονταν µέχρι να φθάσουµε στη σηµερινή λεγόµενη «παγκοσµιοποιηµένη» 
αγορά. 

Η «γεωργία» της θάλασσας, οι υδατοκαλλιέργειες, ξεκίνησε ακριβώς από την ίδια 
ανάγκη 120 περίπου αιώνες µετά!. Η νέα αυτή δραστηριότητα έρχεται να αλλάξει άρδην τα 
δεδοµένα στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων διατροφικών αναγκών. Η διαφορά είναι ότι η 
δραστηριότητα αυτή η οποία στην ουσία αναπτύχθηκε τουλάχιστο στη χώρα µας από τη 
δεκαετία του 80 και εντεύθεν, είχε τόσο ραγδαία ανάπτυξη όσο και η σύγχρονη τεχνολογία! 
Ότι δηλαδή δεν έγινε επί χιλιετίες, γίνεται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες!  



Ότι αναπτύσσεται ραγδαία, είναι προφανές ότι χρειάζεται κανόνες, έτσι ώστε να 
δηµιουργείται ένα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, που να αντιστρατεύεται τη 
λογική που δυστυχώς µέχρι σήµερα επικρατεί σε πολλές των περιπτώσεων στη χώρα µας, 
δηλαδή τη λογική του τυχαίου, του άναρχου και εποµένως του µη προγραµµατισµού και 
σχεδιασµού. 
Έτσι, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις Υδατοκαλλιέργειες, έρχεται 
να συµπληρώσει ένα κενό στο χώρο της «θαλάσσιας χωροταξίας» αλλά και εν γένει της 
χωροταξικής πολιτικής της χώρας µας, πολιτική που παρά τις προσπάθειες που γίνονται 
τα τελευταία χρόνια, είναι ακόµη πολύ πίσω. 
Τασσόµαστε εποµένως υπέρ της θεσµοθέτησής του και θα προσπαθήσουµε να 
συµβάλλουµε δηµιουργικά στην τελική του διαµόρφωση µε προτάσεις και σκέψεις που 
αφορούν κυρίως στην περιοχή ευθύνης µας.  
 
Οι προτάσεις που παρακάτω παραθέτουµε είναι χωροταξικού και αναπτυξιακού κυρίως 
περιεχοµένου αφού το περιβαλλοντικό και τα λοιπά επί µέρους αντικείµενα έχουν ήδη 
αναπτυχθεί από τη Γεν. ∆νση Αγροτικής Οικονοµίας. 
 
 

1. Η ιχθυοκαλλιέργεια στα ∆ωδεκάνησα. 
 
Οι πρώτες πλωτές εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησαν την δεκαετία 

του ’80 και από αυτές η πρώτη δηµιουργήθηκε πειραµατικά στην Λέρο το 1981. Η παραγωγή 
αναφερόταν αποκλειστικά στα είδη Τσιπούρα και Λαβράκι και από το 1982 αυτή η µονάδα 
λειτουργεί κανονικά, ενώ µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 λειτούργησαν στο νοµό 
συνολικά 10 µονάδες πάχυνσης ευρύαλων ψαριών και ένας ιχθυογεννητικός σταθµός. Παρά 
τις όποιες αρχικές δυσκολίες και την έλλειψη επαρκούς γνώσης και εµπειρίας σε αυτό το νέο 
τοµέα, οι ιχθυοκαλλιεργητές κατάφεραν και να επιβιώσουν αλλά και να αναπτύξουν σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα αυτή τη νέας µορφής επιχείρηση µε κερδοφόρα αποτελέσµατα 
και µε πολλά υποσχόµενο µέλλον. Αυτό µε την σειρά του είχε ως αποτέλεσµα τη 
προσέλκυση νέων επενδυτών και τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου µε την χρηµατοδότηση του 
µε Κοινοτικά και Εθνικά κονδύλια. 
Σήµερα, στα ∆ωδεκάνησα η δύναµη του χώρου λέγεται Κάλυµνος και Λέρος. Στην 

Κάλυµνο υπάρχουν 3 µεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο νησί σε 5 θαλάσσια 
πάρκα και στη Λέρο όπου επίσης δραστηριοποιούνται 4 εταιρίες σε 5 θέσεις  
Στην Αστυπάλαια υπάρχει  µία εταιρία σε δύο πάρκα. 
Επίσης σηµαντική ανάπτυξη υπάρχει στην ενότητα Χάλκη , Μάκρη - Στρογγύλη µε 3 
εταιρίες σε 6 πάρκα. 
Στη Ρόδο υπάρχει  µία µονάδα στην θαλάσσια περιοχή ∆ρόσι της Κρητηνίας,  µία µονάδα 
πάχυνσης στην ξηρά (στον Λύρο Καµείρου Σκάλας) και δύο ιχθυογεννητικούς σταθµούς 
(Πληµύρι και Κατταβιά). 
Επίσης υπάρχουν σηµειακές µονάδες στη Ψέριµο και στο Αγαθονήσι. 
Μπορούµε επίσης να προσθέσουµε ότι η διαµορφωµένη σήµερα κατάσταση στα 
∆ωδεκάνησα βρίσκεται σε φάση «ώριµη» αφού έχουν πλέον «καταλαγιάσει» οι 
αναπόφευκτες ενίοτε συγκρούσεις τοπικού χαρακτήρα, έχει γίνει δηµόσιος διάλογος και 
έχουν διεξαχθεί µελέτες και συνέδρια1 σε µια προσπάθεια συστηµατικοποίησης και 
καθορισµού προτεραιοτήτων των τοπικών αναγκών. 
Παράλληλα, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης του κλάδου λόγω των 
ευνοϊκών τοπικών συνθηκών. 
Η εµπειρία ωστόσο καταδεικνύει ότι έγιναν προσπάθειες για ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε 
µικρότερα νησιά του νοµού (βλ. Καλόλιµνος) που ωστόσο απέβησαν ατελέσφορες λόγω 
έλλειψης στοιχειωδών υποδοµών και κυρίως ανεπάρκειας µεταφορών. Είναι µια παράµετρος 
στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

                                                           
 



2. Παρατηρήσεις επί του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ και της αντίστοιχης Σ.Μ.Π.Ε. 
Στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ και την αντίστοιχη Σ.Μ.Π.Ε. γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια 
συστηµατικοποίησης των δεδοµένων του Ελληνικού χώρου σε σχέση µε το υπό µελέτη 
αντικείµενο ενόψει πρόσδοσης µιας νέας προοπτικής. Ωστόσο, µε χωροταξικά τουλάχιστο 
κριτήρια, δίδεται έµφαση στην ήδη διαµορφωµένη κατάσταση ενώ η προοπτική 
παραπέµπεται στο µέλλον και σε κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού. Έτσι, οι προτεινόµενες 
ΠΑΥ χωροθετούνται βάσει της διαµορφωµένης κατάστασης δίχως να καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια ανάδειξης και νέων περιοχών που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που 
θα τις έκαναν βιώσιµες και ανταγωνιστικές. ‘Ετσι, το ακολουθούµενο χωροταξικό µοντέλο 
µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ασφαλές, πλην όµως «συντηρητικό». 
Κάτι δηλαδή σαν διαπιστωτική πράξη. 

• Στο αντίστοιχο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α για τον Τουρισµό το οποίο έχει ήδη θεσµοθετηθεί, 
µεγάλο µέλος της ασκηθείσας κριτικής επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι στο σχέδιο 
αυτό δεν προσδιορίσθηκε ένα «µοντέλο χωρητικότητας» για τη χώρα, πόσες δηλαδή 
νέες κλίνες χρειάζεται η χώρα και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις προκειµένου ο 
τουρισµός να γίνει πραγµατικά ανταγωνιστικός και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη 
αποφεύγοντας κρατικές σπατάλες. Το ίδιο ισχύει και µε το παρόν σχέδιο, στο οποίο 
γίνεται µεν αναφορά σε µια τέτοια προοπτική αλλά παραπέµπεται επίσης σε άλλα 
επίπεδα σχεδιασµού µε γενικότητες. 

• Από το όλο Νοµοθέτηµα είναι εµφανές ότι απουσιάζει για µια ακόµη φορά η 
κατεύθυνση για ενεργή συµµετοχή της Τ.Α. και κυρίως του Β βαθµού στην 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, η οποιαδήποτε νέα 
προβλεπόµενη ρύθµιση αλλά ακόµα και οι απαιτούµενες µελέτες (βλ. µελέτες ΠΟΑΥ 
αρθ. 5 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), θεσµοθετούνται ή εκπονούνται από τα λεγόµενα «κρατικά» 
όργανα διοίκησης µη προβλέποντας καν τη συµµετοχή των τοπικών φορέων, 
αποδυναµώνοντας έµµεσα το θεσµό της Τ.Α. ιδίως µε τη νέα της µορφή των αιρετών 
Περιφερειών και των Καλλικρατικών ∆ήµων. Και βέβαια, το διαχρονικά 
επικαλούµενο άλλοθι ότι αυτό γίνεται για λόγους συµβατότητας µε τις Συνταγµατικές 
προβλέψεις, κατά την άποψή µας δεν ισχύει, ή ακόµη κι΄αν ερµηνεύεται έτσι, δεν 
καταβάλλεται κάποια προσπάθεια για αποκέντρωση στην πράξη έτσι ώστε να 
οδηγήσουµε «de facto» τα πράγµατα στην απαιτούµενη πλέον Συνταγµατική 
Αναθεώρηση.  

• Είναι επίσης εµφανές ότι από το Σ/Ν απουσιάζει η περίφηµη πλέον 
«νησιωτικότητα», αφού για µια ακόµη φορά οι εγκαταστάσεις και η αντίστοιχη 
προοπτική τους που πρόσκεινται στην νησιωτική χώρα αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο 
τρόπο µε αυτές της ηπειρωτικής, µη εξετάζοντας τις ιδιαίτερες νησιωτικές συνθήκες 
(µεταφορές, δυσκολία πρόσβασης, αυξηµένο κόστος παραγωγής, επάρκεια σε 
ενέργεια κλπ), παρακάµπτοντας την αντίστοιχη Συνταγµατική επιταγή.  

• Η ανάπτυξη των µικρών νησιών και ιδίως των νησιών που αποτελούν το ανατολικό 
µέτωπο της χώρας ( ο αναπτυξιακός άξονας Αλεξανδρούπολη – Ρόδος που σαν 
τοπικοί φορείς ονοµάσαµε «άξονα του Αιγαίου» τον οποίο προτείναµε να 
θεσµοθετηθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου), είναι  
κατά την κρίση 
µας πρωταρχικής σηµασίας και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο παρόν 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 

• Στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. προσδιορίζεται η έννοια των απαιτούµενων χερσαίων 
εγκαταστάσεων για τις υδατοκαλλιέργειες. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι 
βιοτεχνικού κυρίως χαρακτήρα (πολεοδοµικά) και χωροθέτησή τους γίνεται 
µεµονωµένα, κοντά στις µονάδες (αρθ. 6, συνοδά έργα). Παράλληλα, στο Ειδικό 
Χωροταξικό για τον Τουρισµό αναφέρεται ότι στις παράκτιες περιοχές των 
ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων τουριστικά περιοχών καθώς  και στα νησιά που 
κατατάσσονται στην οµάδα ΙΙ, (Αίγινα, Αλόννησος, Αµοργός, Άνδρος, Αντίπαρος, 
Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Θάσος, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ίος, Κάλυµνος, Κάρπαθος, 
Κάσος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κως, Λέρος, Λευκάδα, 



Λέσβος, Λήµνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πάτµος, Πόρος, Ρόδος, 
Σαµοθράκη, Σάµος, Σέριφος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σπέτσες, Σύµη, 
Σύρος, Τήνος, Ύδρα, Φολέγανδρος, Χίος.), διακρίνεται ζώνη υψηλής 
ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία 
εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 
ανάπτυξη του τουρισµού. Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός ανταγωνισµός 
χρήσεων γης και δραστηριοτήτων όλων των ειδών, µε άµεση ή έµµεση επίπτωση 
στον τουρισµό, δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 1) Ο περιορισµός της 
δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων µη συµβατών µε την τουριστική 
δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου, 
εµπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης, 
πρατήρια καυσίµων) ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες 
τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων, που έχουν ανάγκη θαλάσσιου µετώπου και εξυπηρετούν άµεσες 
τοπικές ανάγκες ή είναι σηµαντικές για την εθνική οικονοµία, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία ύστερα από συνεκτίµηση 
κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων και στα τµήµατα των 
περιοχών αυτών που παρουσιάζουν µειωµένο τουριστικό ενδιαφέρον. 2) Η κατά 
προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και 
αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου. 3) Η διατήρηση των φυσικών 
χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε ορισµένα τµήµατα της 
ακτογραµµής. ∆ιακρίνουµε ότι ίσως υπάρχει µια αντίφαση µεταξύ των δυο 
Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων η οποία µπορεί να επιφέρει αγκυλώσεις στη 
χωροθέτηση των χερσαίων εγκαταστάσεων των ΠΑΥ ειδικά στις νησιωτικές 
περιοχές. 

• Στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. κατηγοριοποιείται χωροταξικά ο εθνικός χώρος σε σχέση µε 
τις υδατοκαλλιέργειες. Έτσι, µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση προσδιορίζονται 
1) περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγµένες που χρήζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, 2) 
περιοχές µε σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, 3) δυσπρόσιτες περιοχές µε 
σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, 4) περιοχές µε ιδιαίτερη ευαισθησία (natura κλπ) 
όπου απαιτούνται ειδικοί όροι και δεσµεύσεις στον τρόπο διαχείρισης των νέων 
µονάδων και 5) περιοχές σηµειακών χωροθετήσεων  (αρθ. 5). Παρατηρούµε ότι οι 
υφιστάµενες σηµειακές χωροθετήσεις για τα ∆ωδεκάνησα δεν απεικονίζονται 
στο αντίστοιχο σχεδιάγραµµα.  

• Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι για τη δηµιουργία νέων µονάδων µε 
σηµειακές χωροθετήσεις εντός ή εκτός ΠΑΥ, αυτές απαιτείται να είναι 
πειραµατικού επιπέδου, η σε συνδυασµό µε χωροθέτηση ξενοδοχειακής µονάδας, η 
σε βραχονησίδες (σελ. 24). Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον για τα νησιά του 
Αιγαίου η νέες µεµονωµένες µονάδες µε τη σηµερινή διαµορφωµένη κατάσταση 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να ιδρυθούν και το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση 
µε τον τιθέµενο στόχο για ανάπτυξη των δυσπρόσιτων περιοχών. 
 

3. Προτάσεις 
1. Τα Ελληνικά νησιά είναι γνωστό ότι υπερτερούν σε ποιότητα περιβάλλοντος, 

υστερούν όµως σε σχέση µε την ηπειρωτική χώρα σε βασικές άλλες 
παραµέτρους, όπως δυσκολία έως αδυναµία στη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, 
αυξηµένο κόστος µεταφορών, εύθραυστες ισορροπίες στις διάφορες δραστηριότητες 
κλπ. Το ίδιο ισχύει και για το υπό εξέταση αντικείµενο µε αποτέλεσµα το τελικό 
προϊόν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σε οικονοµικά πάντοτε µεγέθη. Η υστέρηση 
αυτή πρέπει ισοσκελισθεί στα πλαίσια των νησιωτικών πολιτικών. Πρέπει 
εποµένως στο παρόν  Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να προσδιορισθούν οι αντίστοιχες δράσεις και 
κίνητρα, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές έστω και σε επίπεδο αρχών, που θα 
µπορούσαν να εξειδικευθούν σε µεταγενέστερα νοµοθετήµατα (ειδικά φορολογικά 
κίνητρα, αυξηµένα οικονοµικά κίνητρα για την εγκατάσταση και λειτουργία, ειδικό 
πλαίσιο λειτουργία των υπό ίδρυση ΠΟΑΥ, διάφορες άλλες απαλλαγές κλπ). Οι 



αντίστοιχες δράσεις «νησιωτικότητας» πρέπει εµφανώς να προσδιορισθούν στο 
παρόν σχέδιο. 

2. Επί πλέον, θεωρούµε ότι στο παρόν σχέδιο πρέπει να σχεδιασθεί πιο αναλυτικά η 
προοπτική των υδατοκαλλιεργειών στον Ελληνικό χώρο και εποµένως πέραν από τις 
υφιστάµενες υποδοµές θα µπορούσαν να προσδιορισθούν νέες περιοχές που να 
αποτελέσουν προτεραιότητα στη µελλοντική αναπτυξιακή πορεία. Σαν περιοχή 
προτεραιότητας προτείνουµε τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα τα µικρά και 
πολύ µικρά που βρίσκονται στο ανατολικό παραµεθόριο µέτωπο (άξονας του 
Αιγαίου που παραπάνω αναφέραµε). Για τα νησιά αυτά µπορούν να προσδιορισθούν 
επί πλέον κίνητρα για την εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιεργιών είτε εντός είτε 
εκτός ΠΑΥ πέραν αυτών που πρέπει να δοθούν στα πλαίσια των νησιωτικών 
πολιτικών που παραπάνω αναπτύξαµε. Μια τέτοια πολιτική κατά την κρίση µας 
αποτελεί πολιτική εθνικής σηµασίας. 

3. Η πολιτική αυτή µπορεί σε δεύτερη φάση να επεκταθεί και στο υπόλοιπο Αιγαίο 
µε δεδοµένο ότι µε τις τιθέµενες προϋποθέσεις στο παρόν Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ., είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να χωροθετηθούν νέες µονάδες σε πολύ µικρά νησιά ή 
βραχονησίδες. Αιτία είναι η έλλειψη βασικών υποδοµών και βέβαια η 
προσπελασιµότητα. 

4. Ωστόσο, επειδή η αξιοποίηση των µικρών νησιών και βραχονησίδων ίσως είναι 
τελικά και το ζητούµενο για το συγκεκριµένο χώρο, µπορεί κατ΄αρχήν να 
προσδιορισθεί πιλοτικό πρόγραµµα «ολοκληρωµένης πράσινης δράσης» µε 
οργανωµένη πρότυπη ιχθυοκαλλιέργεια σε πολύ µικρά νησιά ή βραχονησίδες, 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κλπ, το οποίο θα µπορούσε να ενταχθεί σε ειδικά 
χρηµατοδοτικά µέσα. Μια τέτοια δράση θα προσέλκυε και τουριστικό ενδιαφέρον. 
Θεωρούµε εποµένως ότι η κατεύθυνση αυτή έστω και λεκτικά µπορεί να αναφερθεί 
στο παρόν Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 

5. Πρέπει να προσδιορισθεί Εθνικό Πρότυπο το οποίο να κατατείνει στις βασικές 
αρχές του επιζητούµενου «µοντέλου χωρητικότητας» ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που προορίζεται για υδατοκαλλιέργεια, εν όψει 
των µελλοντικών χωροθετήσεων. Να προσδιορισθεί µε σαφή τρόπο, πότε µια 
περιοχή θεωρείται κορεσµένη. Το  πρότυπο αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη 
οργάνωση των ΠΟΑΥ και στην αειφορική προσέγγιση του όλου εγχειρήµατος. Για 
τη σύνταξη του προτύπου αυτού µπορεί να γίνει αναφορά στο παρόν Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 
και να θεσµοθετηθεί µε Υπουργική Απόφαση. Οι τιθέµενες γενικότητες κατά την 
κρίση µας δεν αρκούν. 

6. Πρέπει να διερευνηθεί η τυχόν ασυµβατότητα σε ορισµένες των περιπτώσεων 
της χωροθέτησης των χερσαίων εγκαταστάσεων των ιχθυοκαλλιεργητικών 
µονάδων σε σχέση µε τη ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από τον 
αιγιαλό στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές και στα νησιά 
της κατηγορίας ΙΙ , όπως αναφέρεται στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό που 
είναι ήδη εγκεκριµένο, όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέραµε. 

7. Στο αντίστοιχο χάρτη που προσδιορίζεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού 
χώρου σε σχέση µε τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να προσδιορισθούν χωρικά και 
οι υφιστάµενες σηµειακές χωροθετήσεις που αφορούν στα ∆ωδεκάνησα (αλλά και 
στις Κυκλάδες) όπως παραπάνω αναφέραµε. 

8. Να προβλεφθεί η δυνατότητα της Τ.Α. και ιδίως του Β βαθµού να συµµετέχει στο 
φορέα διαχείρισης των ΠΟΑΠ∆, να µπορεί να συντάσσει µελέτες ίδρυσης ΠΟΑΥ 
και εν γένει να διαχειρίζεται περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αλιείας της 
∆ωδεκανήσου κα. Μ. Φωτάκη η οποία αναφέρει τα εξής :  

  



Οι απόψεις µας, επί του περιεχοµένου της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Υδατοκαλλιέργειες», έχουν ως ακολούθως: 

Α. Στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (σελ. 206-
213), όπου αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της Χωρικής Οργάνωσης των 
Υδατοκαλλιεργειών, καθώς επίσης και στον συνηµµένο χάρτη του παραρτήµατος του 
Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, (το οποίο έχει αναρτηθεί σε ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση) δεν αποτυπώνονται οι υφιστάµενες χερσαίες εγκαταστάσεις του 
ιχθυογεννητικού σταθµού της εταιρείας «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» στο 
Πληµύρι της ∆ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του ∆ήµου Ρόδου, καθώς επίσης και η 
αδειοδοτηµένη µονάδα εκτροφής διακοσµητικών ιχθύων της εταιρείας  «HELLAS 
ORNAMENTAL FISH FARM MARIO HORN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Πυλί της νήσου Κω. 

Β. Στον πίνακα 2 (σελ.208-213) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Υδατοκαλλιέργειες,  προτείνεται η δηµιουργία πέντε (5) Π.Ο.Α.Υ. µε τις αντίστοιχες 
ζώνες για το Νότιο Αιγαίο. 
Λαµβάνοντας υπόψη της τις ιδιαιτερότητες τις κάθε περιοχής, όπως αυτές αναλύονται στην 
εν λόγω Στρατηγική Μελέτη (Κεφ. 4.2 Προτάσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου 
Υδατοκαλλιεργειων, σελ. 30-55) και σύµφωνα µε το νόµο αριθ. 3937/29-3-2011 (ΦΕΚ 
60/Α’/31-3-2001) περί “∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” ως προς το 
άρθρο 9 που  
αφορά τις «Ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ∆ικτύου Natura 
2000» και τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω κοινοτικό 
δίκτυο, προτείνει: 
I. Για το νησί της  Καλύµνου και στις πέριξ βραχονησίδες αυτής την  ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. 
Ζώνης Α. 
II. Για το νησί της  Λέρου και στις πέριξ βραχονησίδες αυτής την  ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. Ζώνης 
Α. 
III. Για τα νησιά των Κυκλάδων στο σύνολο τους, το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, την ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, 
τους ΛΕΙΨΟΥΣ,τη ΚΩ, τη ΣΥΜΗ, τη ΡΟ∆Ο και τη ΧΑΛΚΗ, καθώς και τις βραχονησίδες 
Μικρό Βάϊ (Αστυπάλαιας), Ψέριµος (Καλύµνου), Άνω Πρασούδα (Χάλκης), Μάκρυ 
(Χάλκης), Στρογγύλη (Χάλκης), Νίµος (Σύµης), όπου έχουν χωροθετηθεί υφιστάµενες 
µεµονωµένες µονάδες υδατοκαλλιέργειας χερσαίες και θαλάσσιες, εντατικής και 
υπερεντατικής µορφής και οποίες διαθέτουν το σύνολο ή το µέρος των χαρακτηριστικών της 
κατηγορίας Ε (Περιοχές Σηµειακών Χωροθετήσεων) να διατηρήσουν τη χωροθέτηση και 
την ισχύουσα δυναµικότητα τους. 
Γ. Για το κεφάλαιο 4.5.1. «Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας 
και ειδικά για την Υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών (σελ. 56-57)» της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, την τροποποίηση των σηµείων 1 και 4, ως 
ακολούθως:  
1. Το ελάχιστο βάθος της εγκατάστασης να είναι είκοσι πέντε (25) µέτρα ή το τριπλάσιο 
του ωφέλιµου βάθους των µεγαλύτερων δικτυών των κλωβών εκτροφής.  
4. Τα όρια της µισθωµένης έκτασης εγκατάστασης να είναι κατά το ελάχιστο εκατό 
(100) µέτρα από τον αιγιαλό ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χειµέριο κύµα. 
∆. Στο Κεφ. 4.5.2.α. (σελ. 59) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες, που φορά στη συµµετοχή των κρατικών φορέων στον φορέα των 
Π.Ο.Α.Υ.,  να τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί η πρόταση 
“  - H συµµετοχή κρατικών φορέων είναι δυνατή, µε εποπτικό ρόλο. ”  
και να γίνει:  
- Η συµµετοχή των κρατικών φορέων είναι υποχρεωτική, µε εποπτικό ρόλο και η 
συµµετοχή των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθµού, µε γνωµοδοτικό και εποπτικό ρόλο, σε ότι 
αφορά την έκφραση σχετικών απόψεων µε τη µίσθωση θαλάσσιων και χερσαίων 



εκτάσεων, την ίδρυση και την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται 
κατά την λειτουργία των Π.Ο.Α.Υ..  

Ε.  Για το κεφάλαιο 4.7.2. «Φάση παύσης (σελ. 67)» της Στρατηγικής Μελέτης, ως 
προς την Αποκατάσταση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου µετά την παύση λειτουργίας της 
µονάδας, να απαγορεύεται και χωρίς καµία εξαίρεση (αιτιολογηµένη ή µη) η εγκατάλειψη 
πάσης φύσεως (ως προς το είδος και το µέγεθος) εγκατάστασης και εξοπλισµού 
(ποντισµένου, πλωτού κ.α.). Οι χερσαίες εγκαταστάσεις να αποµακρύνονται στο σύνολο τους 
και ο χώρος να επανέρχεται στην πρότερη µορφή του. Η µη αποκατάσταση στην πρότερης 
µορφής, να επιφέρει αυστηρές ποινικές  ρήτρες εις βάρος του φορέα Π.Ο.Α.Υ. και του 
ενοικιαστή, οι οποίες να προβλέπονται και να περιγράφονται αναλυτικά µε νοµοθετική 
ρύθµιση. 

ΣΤ. Για το κεφάλαιο 4.10. άρθρο 7, «Περιοχές µη Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(σελ. 78)» της Στρατηγικής Μελέτης, ως προς το σηµείο 5 να συµπληρωθεί η πρόταση 
“5. Απαγορεύεται η ίδρυση χερσαίων εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) 
υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας. ”  
και να γίνει: 
5. Απαγορεύεται η ίδρυση χερσαίων εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) 
υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Επιτρέπεται η ίδρυση χερσαίων 
εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) υδατοκαλλιέργειας για τις νησιωτικές 
περιοχές και επιπλέον η ίδρυση ορισµένων µορφών υπερεντατικών χερσαίων µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας (όπως είναι αυτές των κλειστών κυκλωµάτων -κυκλοφορίας ύδατος- για 
την εκτροφή διακοσµητικών ιχθύων, την  καλλιέργεια φυκιών και υδρόβιων διακοσµητικών 
φυτών) σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Ζ. Στο κεφάλαιο 7.4 (σελ. 153-161) της Στρατηγικής Μελέτης, για το προτεινόµενο 
Σύστηµα Παρακολούθησης, να προσδιοριστεί και να συγκεκριµενοποιηθεί ο γνωµοδοτικός 
και εποπτικός ρόλος των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθµού µε νοµοθετική ρύθµιση». 

 
Τέλος ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού – Τµήµα Περιβάλλοντος κ. Π. Βούρο ο οποίος 
αναφέρει τα εξής :  

«Εισηγούµεθα την έγκριση σε γενικές γραµµές της εξεταζόµενης Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού  και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες µε τις παρακάτω 
παρατηρήσεις.                                    

• Στις Κυκλάδες συνεχίζουν τη λειτουργία τους δύο µεµονωµένες µονάδες 
υδατοκαλλιεργειών, η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» µε 
έδρα την Άνδρο και η «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.-
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.» µε έδρα τη Σέριφο. 

• Για τις Κυκλάδες προκρίνεται για τουριστικούς λόγους σε συνάρτηση µε το 
µέγεθος των νησιών και τη διάσπαρτη ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών η 
χωροθέτηση σηµειακών περιοχών. Πιθανότα ρόλο στην πρόταση αυτή να έχει 
παίξει και η κοινωνική αποδοχή όπως π.χ. η ευρεία ανάπτυξη της παράκτιας 
αλιείας που έρχεται σε σύγκρουση µε τις υδατοκαλλιέργειες σε περιοχές µη 
αναπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Κατά την άποψη µου θα έπρεπε το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. να λαµβάνει υπόψη του στη διαδικασία του 
καθορισµού χωροθέτησης των αντίστοιχων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών όπως 
αυτές έχουν καθορισθεί και: 

• Τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν στις αντίστοιχες υποδοµές των 
εγκαταστάσεων των υδατοκαλλιέργειών είτε αυτές είναι θαλάσσιες είτε είναι 
χερσαίες από τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών µε έµφαση π.χ. στα ακραία 
καιρικά φαινόµενα, την άνοδο της στάθµης της θάλασσας κ.α.. Η καταγραφή αυτών 
θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια της αναφοράς για 
επικουρικές µελέτες του κεφ 10. 



• Τις πιθανές επιπτώσεις ναυτικών συµβάντων π.χ. ναυαγίων, διαρροών πετρελαίου 
από πλοία ή αγωγών της ξηράς κ.α.. Σε ότι αφορά κυρίως τα ναυτικά ατυχήµατα 
προτείνεται η εκπόνηση µελέτης (κεφ 10) που θα καταγράφει τις υφιστάµενες ρότες 
των πλοίων θα προτείνει συγκεκριµένες πιθανόν νέες και θα καθορίζει τη 
χωροθέτηση ΠΟΑΥ ή άλλων µε βάση αυτές καθορίζοντας ταυτόχρονα σηµεία 
συγκέντρωσης µέσων αντιµετώπισης τέτοιων περιστατικών ή µέσων και σχεδίων που 
θα πρέπει να διαθέτουν οι περιοχές συγέντρωσης υδατοκαλλιέργειών. 

• Θα έπρεπε το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. να συνδυασθεί πέραν των υπολοίπων µε ένα Εθνικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αλιείας, τον καθορισµό θαλασσίων προστατευόµενων περιοχών 
(καν 1967/06, οδ. 92/43/ΕΚ), µε την επιστηµονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση 
των θαλασσίων περιοχών που χρήζουν προστασία (αρθ 5, 6 καν 1967/06) και τον 
καθορισµό προστατευόµενων περιοχών αλιείας αρθ. 7 καν 1967/06) και τέλος 
φυσικά των θαλασσίων περιοχών NATURA 2000. Είναι γνωστό όµως ότι οι 
ανωτέρω υποχρεώσεις δεν έχουν εκπληρωθεί και συνεπώς υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα αστοχίας στην εφαρµογή του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.. 

• Στη σελ 77 και ειδικά στην αναφορά για «….τροποποίηση των πολεοδοµικών 
διατάξεων και των περιορισµών αυτών για της εκτός σχεδίου δόµηση υπό τον όρο 
ανάπτυξης καθετοποιηµένων εγκαταστάσεων σε επίπεδο ΠΟΑΥ» θα πρέπει  να 
τονισθεί ότι σε κάθε περίπτωση η δόµηση και η αρχιτεκτονική θα πρέπει να 
προσδίδει την µεγαλύτερη προσαρµογή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

• Στη σελ 77 και ειδικά στην αναφορά για « περιοχές ΠΟΑΥ η ανάπτυξη των δικτύων 
…περιφερειακών αυτοδιοικήσεων», θεωρώ ότι θα έπρεπε να συµπληρωθεί µε τη 
προσθήκη πέραν των δικτύων µεταφορών και µε εγκαταστάσεις διακίνησης και 
καταγραφής των διακινούµενων ποσοστήτων, ελέγχου αυτών και συλλογής 
δεδοµένων σε µία περιφερειακή βάση δεδοµένων. 

• Στη σελ 78 και στο σηµείο που γίνεται αναφορά για την απαγόρευση ίδρυσης 
χερσαίων εγκαταστάσεων σ. 5 θα πρέπει να προστεθούν και οι περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και αξίας, καθώς και οικονοµικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. 

• Η παρακολούθηση των ΕΠΧΣΑΑ να επικεντρώνεται όχι µόνο στη ποιότητα υδάτων 
του θαλασσίου περιβάλλοντος αλλά και στις διακινούµενες ποσότητες όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, καθώς και στα περιστατικά ποιοτικής και ποσοτικής 
καταγραφής της θνησιµότητας και νοσηρότητας του πληθυσµού των εκτρεφοµένων 
ειδών. 

• Προτείνεται η πρόβλεψη καθορισµού συγκεκριµένων φορέων ελέγχου, κατά 
προτίµηση σε τοπικό επίπεδο, µε ίδρυση συγκεκριµένων εργαστηρίων χηµικών και 
άλλων αναλύσεων, πλήρως εξοπλισµένων και δυνατότητα τακτικών ελέγχων. 

 
Τέλος προτείνεται: 

• Σε επίπεδο χωροθέτησης για την περιοχή των Κυκλάδων να ορισθούν συγκεκριµένες 
θέσεις σηµειακών χωροθετήσεων ίδρυσης µεµονωµένων σηµειακών µονάδων 
καλύτερα εντός ΠΑΥ, µε δυνατότητα όµως εγκατάστασης έως και 3 µονάδες ανά 
περιοχή µε τις σχετικές προϋποθέσεις (έως 40 στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης, 
απόσταση 100-150 µέτρα µεταξύ των πάρκων εκτροφής των µονάδων , µη ύπαρξη 
αρχαιοτήτων, ή ποσειδωνίας κ.α.). Επίσης προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα 
ίδρυσης µίας τουλάχιστον ΠΟΑΥ για το νοµό των Κυκλάδων. Κρίνεται ότι η απλή 
αναφορά σε ύπαρξη σηµειακών µονάδων εκτός ΠΑΥ και η έλλειψη αναφοράς σε 
συγκεκριµένες θέσεις µπορεί να δηµιουργήσει και προβλήµατα έλλειψης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος (οι επενδυτές προτιµούν συγκεκριµένα καθορισµένες περιοχές) και 
περιβαλλοντικά και κοινωνικής αποδοχής εκ των υστέρων. 

• Προτείνεται ως ΠΑΥ για την ανάπτυξη σηµειακών χωροθετήσεων να εξετασθούν 
αρχικά οι υφιστάµενες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών της Σερίφου, Άνδρου 
Νάξου κ.α. και κατόπιν άλλες που προσφέρονται σε συννενόηση µε τις κατά τόπους 
υπηρεσίες». 

 



 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 
 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 

Γνωµοδοτεί θετικά για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για 
τις Υδατοκαλλιέργειες κατόπιν των ανωτέρω εισηγήσεων των αρµοδίων υπηρεσιών, µε τις 
ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 

1. Χωροταξικού επιπέδου ελλείψεις µε περιβαλλοντικές προεκτάσεις: 
 

• Στο αντίστοιχο χάρτη που προσδιορίζεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου σε 
σχέση µε τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να προσδιορισθούν χωρικά και οι 
υφιστάµενες σηµειακές χωροθετήσεις που αφορούν στα ∆ωδεκάνησα και τις 
Κυκλάδες, µε βάση τις υφιστάµενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και τις 
υφιστάµενες άδειες (που αφορούν όµως για διαφόρους λόγους µη λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις). Επίσης προτείνεται να οριστούν και νέες συγκεκριµένες σηµειακές 
χωροθετήσεις κατόπιν µελετών (ειδικά στις Κυκλάδες λόγω απουσίας ΠΟΑΥ) 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές παραµέτρους αποτροπής θαλάσσιας 
υποβάθµισης (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας) µε δυνατότητα όµως εγκατάστασης έως και 
3 µονάδες ανά περιοχή µε τις σχετικές προϋποθέσεις (έως 40 στρέµµατα θαλάσσιας 
έκτασης, απόσταση 100-150 µέτρα µεταξύ των πάρκων εκτροφής των µονάδων , µη 
ύπαρξη αρχαιοτήτων, ή ποσειδωνίας κ.α.). Επίσης προτείνεται να εξετασθεί η 
δυνατότητα ίδρυσης µίας τουλάχιστον ΠΟΑΥ για το νοµό των Κυκλάδων. Κρίνεται 
ότι η απλή αναφορά σε ύπαρξη σηµειακών µονάδων εκτός ΠΑΥ και η έλλειψη 
αναφοράς σε συγκεκριµένες θέσεις µπορεί να δηµιουργήσει και προβλήµατα 
έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος (οι επενδυτές προτιµούν συγκεκριµένα 
καθορισµένες περιοχές) και περιβαλλοντικά και κοινωνικής αποδοχής εκ των 
υστέρων.  

• Πρέπει να διερευνηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό, η τυχόν ασυµβατότητα σε ορισµένες 
των περιπτώσεων της χωροθέτησης χερσαίων εγκαταστάσεων των 
ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων σε σχέση µε τη ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας 
διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από 
τον αιγιαλό στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές και στα 
νησιά της κατηγορίας ΙΙ , όπως αναφέρεται στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό 
που είναι ήδη εγκεκριµένο. 

• Να ενσωµατωθεί το κριτήριο της «φέρουσας ικανότητας» ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που προορίζεται για υδατοκαλλιέργεια, εν όψει 
των µελλοντικών χωροθετήσεων ΠΟΑΥ και µε βάση συγκεκριµένους κοινωνικο-
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. 

• ∆εδοµένου των προβληµάτων κυρίως προσβασιµότητας και έλλειψης και άλλων 
βασικών υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού που αντιµετωπίζουν τα µικρά νησιά 
και των πιθανών δυνατοτήτων για ανάπτυξη ΠΟΑΥ ή σηµειακών χωροθετήσεων 
υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει το σχέδιο να προβλέψει την αντιµετώπιση τους ώστε 
να µπορούν και αυτά να αποτελούν ελκυστικούς πόλους ανάπτυξης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, προσέλκυσης επενδύσεων µε παράλληλη προστασία των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων στην περιοχή. Μάλιστα θα ήταν δυνατή στα πλαίσια 
άµβλυνσης τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κοινωνικής αποδοχής στις 
συγκεκριµένες περιοχές να προβλεφθεί η ανάπτυξη βιολογικών υδατοκαλλιεργειών 
χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές µε υφιστάµενες µονάδες. Η πρόταση αυτή 



συναρτάται άµεσα µε την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των νησιών και της 
ανάγκης για ανάπτυξη και εφαρµογή καθαρά νησιωτικών πολιτικών. 

 
2. Περιβαλλοντικού επιπέδου ελλείψεις: 

 
• Το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. λαµβάνει υπόψη του στη διαδικασία του καθορισµού 

χωροθέτησης των αντίστοιχων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών τις 
κλιµατικές αλλαγές επικεντρώνοντας στα εισβάλλοντα ξενικά θαλάσσια είδη. ∆εν 
λαµβάνει υπόψη του όµως  τις πιθανές επιπτώσεις επί των υποδοµών θαλάσσιων και 
χερσαίων των υδατοκαλλιεργειών, όπως αυτές µπορούν να εκδηλωθούν είτε ως 
ακραία καιρικά φαινόµενα, είτε ως άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Σε κάθε 
περίπτωση θεωρούµε ότι θα έπρεπε να εκπονηθούν σχετικές µελέτες σε συνδυασµό 
µε τις προτεινόµενες περιοχές ανάπτυξης τους είτε ώστε να αποκλεισθούν  κάποιες εξ 
αυτών είτε ώστε να ληφθούν προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης των κινδύνων. 

• Οµοίως µε ανωτέρω θεωρείται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα κριτήρια 
χωροθέτησης οι υφιστάµενες θαλάσσιες διαδροµές πλοίων, οι σηµειακές χερσαίες 
πηγές πιθανής ρύπανσης  και η πιθανότητα θαλασσίων συµβάντων (π.χ. ναυάγια). Η 
ανάγκη εκπόνησης και σε αυτή τη περίπτωση αντίστοιχης µελέτης ή µελετών 
θεωρείται επιτακτική και ως προς το καθορισµό κριτηρίων χωροθέτησης των 
περιοχών εγκατάστασης υδατοκαλλιεργειών και ως προς την ανάγκη εκπόνησης 
σχεδίου αντιµετώπισης πιθανών κινδύνων από τις ανωτέρω πηγές (εκπαίδευση, 
εξοπλισµός, κ.α.). 

• Θα έπρεπε το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να συνδυασθεί πέραν των υπολοίπων µε ένα Εθνικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αλιείας, τον καθορισµό θαλασσίων προστατευόµενων περιοχών 
(καν 1967/06, οδ. 92/43/ΕΚ), µε την επιστηµονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση 
των θαλασσίων περιοχών που χρήζουν προστασία (αρθ 5, 6 καν 1967/06) και τον 
καθορισµό προστατευόµενων περιοχών αλιείας αρθ. 7 καν 1967/06) και τέλος 
φυσικά των θαλασσίων περιοχών NATURA 2000. Είναι γνωστό όµως ότι οι 
ανωτέρω υποχρεώσεις δεν έχουν εκπληρωθεί και συνεπώς υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα αστοχίας στην εφαρµογή του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.. Επίσης συµπληρωµατικά 
και στα πλαίσια αποτροπής αστοχίας στην ορθή εφαρµογή του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, ο Ν. 
3937/2011 για τη βιοποικιλότητα και η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική. 
Μάλιστα προτείνεται ειδικά και κατόπιν ολοκλήρωσης της χαρτογράφισης τους βάση 
και της ανωτέρω νοµοθεσίας να µη επιτρέπεται η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών ούτε 
η επέκταση τους στις θαλάσσιες αυτές περιοχές που βρίσκονται λιβάδια 
Ποσειδωνίας. 

• Στη σελ 77 επισηµαίνεται η ανάγκη συµπλήρωσης στο σηµ. 3  της παρατήρησης για 
την σε κάθε περίπτωση «προσαρµογή των χερσαίων εγκαταστάσεων στην 
αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής»  και σε άλλο σηµείο (σηµ. 
2) στην ανάγκη «πέραν των δικτύων µεταφορών και µε εγκαταστάσεις διακίνησης 
και καταγραφής των διακινούµενων ποσοστήτων, ελέγχου αυτών και συλλογής 
δεδοµένων σε µία περιφερειακή βάση δεδοµένων». 

• Για το κεφάλαιο 4.10. άρθρο 7, «Περιοχές µη Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (σελ. 
78)» της Στρατηγικής Μελέτης, ως προς το σηµείο 5 να συµπληρωθεί η πρόταση 5. 
Απαγορεύεται η ίδρυση χερσαίων εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) 
υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας. ” και να γίνει: 5. Απαγορεύεται 
η ίδρυση χερσαίων εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) 
υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
αξίας, καθώς και οικονοµικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες . Επιτρέπεται η ίδρυση 
χερσαίων εγκαταστάσεων (συνοδών και υποστηρικτικών) υδατοκαλλιέργειας για τις 
νησιωτικές περιοχές και επιπλέον η ίδρυση ορισµένων µορφών υπερεντατικών 
χερσαίων µονάδων υδατοκαλλιέργειας (όπως είναι αυτές των κλειστών κυκλωµάτων 



-κυκλοφορίας ύδατος- για την εκτροφή διακοσµητικών ιχθύων, την  καλλιέργεια 
φυκιών και υδρόβιων διακοσµητικών φυτών) σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 

• Η παρακολούθηση των ΕΠΧΣΑΑ να επικεντρώνεται όχι µόνο στη ποιότητα υδάτων 
του θαλασσίου περιβάλλοντος αλλά και στις διακινούµενες ποσότητες όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, καθώς και στα περιστατικά ποιοτικής και ποσοτικής 
καταγραφής της θνησιµότητας και νοσηρότητας του πληθυσµού των εκτρεφοµένων 
ειδών. 

• Προτείνεται η πρόβλεψη καθορισµού συγκεκριµένων φορέων ελέγχου, κατά 
προτίµηση σε τοπικό επίπεδο, µε ίδρυση συγκεκριµένων εργαστηρίων χηµικών και 
άλλων αναλύσεων, πλήρως εξοπλισµένων και σε ανθρώπινο δυναµικό και 
δυνατότητα τακτικών ελέγχων. Στο κεφάλαιο 7.4 (σελ. 153-161) της Στρατηγικής 
Μελέτης, για το προτεινόµενο Σύστηµα Παρακολούθησης, να προσδιοριστεί και να 
συγκεκριµενοποιηθεί ο γνωµοδοτικός και εποπτικός ρόλος των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ 
βαθµού µε νοµοθετική ρύθµιση. 

• Για το κεφάλαιο 4.7.2. «Φάση παύσης (σελ. 67)» της Στρατηγικής Μελέτης, ως προς 
την Αποκατάσταση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου µετά την παύση λειτουργίας της 
µονάδας, να απαγορεύεται και χωρίς καµία εξαίρεση (αιτιολογηµένη ή µη) η 
εγκατάλειψη πάσης φύσεως (ως προς το είδος και το µέγεθος) εγκατάστασης και 
εξοπλισµού (ποντισµένου, πλωτού κ.α.). Οι χερσαίες εγκαταστάσεις να 
αποµακρύνονται στο σύνολο τους και ο χώρος να επανέρχεται στην πρότερη µορφή 
του. Η µη αποκατάσταση στην πρότερης µορφής, να επιφέρει αυστηρές ποινικές  
ρήτρες εις βάρος του φορέα Π.Ο.Α.Υ. και του ενοικιαστή, οι οποίες να προβλέπονται 
και να περιγράφονται αναλυτικά µε νοµοθετική ρύθµιση. 

• Στο Κεφ. 4.5.2.α. (σελ. 59) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες, που φορά στη συµµετοχή των κρατικών φορέων στον φορέα των 
Π.Ο.Α.Υ.,  να τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί η πρόταση  “  - H συµµετοχή 
κρατικών φορέων είναι δυνατή, µε εποπτικό ρόλο. και να γίνει: - «Η συµµετοχή των 
κρατικών φορέων είναι υποχρεωτική, µε εποπτικό ρόλο και η συµµετοχή των Ο.Τ.Α. α΄ 
και β’ βαθµού, µε γνωµοδοτικό και εποπτικό ρόλο, σε ότι αφορά την έκφραση σχετικών 
απόψεων µε τη µίσθωση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, την ίδρυση και την 
τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται κατά την λειτουργία των 
Π.Ο.Α.Υ..» 

• Σε συνέχεια ανωτέρω αναφοράς (µικρά νησιά τελ παρ. προηγ. σελ.) σε επίπεδο 
χωροθέτησης, προτείνεται και για περιβαλλοντικούς λόγους, η ενσωµάτωση στην 
ΣΜΠΕ κυρίως σε περιοχές και µε άλλες σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες 
(π.χ. τουρισµός), ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, της πολιτικής για προώθηση 
βιολογικών υδατοκαλλιεργειών είτε αυτό αφορά νέες, είτε υφιστάµενες µονάδες.   

 
Ειδικές Παρατηρήσεις: 

• ∆εν αποτυπώνονται οι υφιστάµενες χερσαίες εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού 
σταθµού της εταιρείας «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» στο Πληµύρι 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του ∆ήµου Ρόδου, καθώς επίσης και η 
αδειοδοτηµένη µονάδα εκτροφής διακοσµητικών ιχθύων της εταιρείας  
«HELLAS ORNAMENTAL FISH FARM MARIO HORN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Πυλί 
της νήσου Κω. 

• Στον πίνακα 2 (σελ.208-213) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες,  προτείνεται η δηµιουργία πέντε (5) Π.Ο.Α.Υ. 
µε τις αντίστοιχες ζώνες για το Νότιο Αιγαίο. Λαµβάνοντας υπόψη της τις 
ιδιαιτερότητες τις κάθε περιοχής, όπως αυτές αναλύονται στην εν λόγω Στρατηγική 



Μελέτη (Κεφ. 4.2 Προτάσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Υδατοκαλλιεργειων, 
σελ. 30-55) και σύµφωνα µε το νόµο αριθ. 3937/29-3-2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31-3-2001) 
περί “∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” ως προς το άρθρο 9 που  
αφορά τις «Ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ∆ικτύου 
Natura 2000» και τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο εν 
λόγω κοινοτικό δίκτυο, προτείνεται: 

• I. Για το νησί της  Καλύµνου και στις πέριξ βραχονησίδες αυτής την  ίδρυση 
Π.Ο.Α.Υ. Ζώνης Α. 

• II. Για το νησί της  Λέρου και στις πέριξ βραχονησίδες αυτής την  ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. 
Ζώνης Α. 

• III. Για τα νησιά των Κυκλάδων στο σύνολο τους, το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, την 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, τους ΛΕΙΨΟΥΣ, τη ΚΩ, τη ΣΥΜΗ, τη ΡΟ∆Ο και τη ΧΑΛΚΗ, 
καθώς και τις βραχονησίδες Μικρό Βάϊ (Αστυπάλαιας), Ψέριµος (Καλύµνου), Άνω 
Πρασούδα (Χάλκης), Μάκρυ (Χάλκης), Στρογγύλη (Χάλκης), Νίµος (Σύµης), 
όπου έχουν χωροθετηθεί υφιστάµενες µεµονωµένες µονάδες υδατοκαλλιέργειας 
χερσαίες και θαλάσσιες, εντατικής και υπερεντατικής µορφής και οποίες διαθέτουν 
το σύνολο ή το µέρος των χαρακτηριστικών της κατηγορίας Ε (Περιοχές Σηµειακών 
Χωροθετήσεων) να διατηρήσουν τη χωροθέτηση και την ισχύουσα δυναµικότητα 
τους. 

• Για το κεφάλαιο 4.5.1. «Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας και ειδικά για την Υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών (σελ. 56-
57)» της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, την 
τροποποίηση των σηµείων 1 και 4, ως ακολούθως:  
«Το ελάχιστο βάθος της εγκατάστασης να είναι είκοσι πέντε (25) µέτρα ή το 
τριπλάσιο του ωφέλιµου βάθους των µεγαλύτερων δικτυών των κλωβών 
εκτροφής».  

«Τα όρια της µισθωµένης έκτασης εγκατάστασης να είναι κατά το ελάχιστο εκατό 
(100) µέτρα από τον αιγιαλό ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χειµέριο 
κύµα». 

 
 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, Περδικάρης Ιωάννης, 
Σιγάλας Ευάγγελος, Σταµατόπουλος Γεώργιος, Χρυσαφίδης Παύλος και Χρυσόγελος 
Νικόλαος.    
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Στην Ερµούπολη, σήµερα  31/5/2011, οι υπογεγραµµένοι 
υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και 
Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, 
πίνακα διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου αριθµ. 43/2011, «Γνωµοδότηση για την Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες» .   
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