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ΘΕΜΑ : «∆ιατύπωση απόψεων». 
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 20469/522/5-5-2011 έγγραφο σας. 
 

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, που αφορά την έγγραφη υποβολή των απόψεων µας, 
επί του περιεχοµένου της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», σας 
ενηµερώνουµε, 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  
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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. 
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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.- 

 
  

Ε.Π. 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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