
 1  
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          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     &    ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ    ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ   ΓΕΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Tαχ. ∆/νση     : Πατησίων 147, 112 51  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : Αικ. Κατελούζου    
Τηλ/ ΦΑΞ       : 210 8642209   -    210 8662024  
                       

 

             Αθήνα,  17/12/12                 
               Αρ. Πρωτ. οικ.:62805/2454 

 
 

ΠΡΟΣ:      «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» 
                 1ο χιλ. Κορωπίου Βάρης 
                 Τ.Κ. 194 00 – ΚΟΡΩΠΙ 

             
                   (συνηµ. 1 φάκελος   
                    µε συµπληρωµατικά)  
 
  ΚΟΙΝ.:   ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 390 τόνων σε θαλάσσια 
έκταση 40 στρεµµάτων στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Μόλου, Νήσου ∆ρακονέρας, 
Εχινάδων Νήσων, ∆ήµου Ιθάκης,  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας-Ιθάκης της «ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».  
  
 
Έχοντας υπόψη:  

 
1. α. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α)  “Για την προστασία του Περιβάλλοντος” όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/25.04.02 (ΦΕΚ91/Α) ”Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 
(ΦΕΚ160/Α)  µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και 
Ρυθµίσεις Θεµάτων  για  Υδατορέµατα και άλλες ∆ιατάξεις”. 
β. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ.209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
 

2. Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την  
αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον». 

 
3. α. Την  Κ.Υ.Α. µε Η.Π. 15393/2332/05.08.02 (ΦΕΚ 1022/Β) «Κατάταξη ∆ηµοσίων και 

Ιδιωτικών Έργων και ∆ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 
1650/86 (ΦΕΚ160/Α)  όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α)». 
β. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και 
∆ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 
4 του Ν. 4014/21.09.11 (ΦΕΚ Α΄209/2011) 
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4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/14.03.03 (ΦΕΚ332/Β), «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης – Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.)», σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160/Α) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 
(ΦΕΚ160/Α)  µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και  96/61 Ε.Ε. και άλλες ∆ιατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 14 παραγρ. 3 αυτής. 

 
5. α. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β), «Καθορισµός Τρόπου 

Ενηµέρωσης και Συµµετοχής του Κοινού κατά τη ∆ιαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων των Έργων και ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ160/Α)  όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του Νόµου 3010/2002 (ΦΕΚ91/Α)». 
β. Την ΚΥΑ 21398/02.05.12  (ΦΕΚ 1470/Β)  «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού 
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 
4014/2011(ΦΕΚ Α/209/2011). 

 
6. Τη µε αρ. 69269/5387/90 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.), (ΦΕΚ 678/Β/90)». 

7. α. Το Ν. 3937/11 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-3-
2011) 

β. Την Κ.Υ.Α. 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/98) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας». 

       
 γ. Την Κ.Υ.Α. αρ. 22306 (ΦΕΚ 477/∆/31.05.06) «Χαρακτηρισµός των 
λιµνοθαλάσσιων….µέχρι Νήσων Εχινάδων»  

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 122859/2.2.04 Εγκύκλιο της Γεν. ∆/νσης Περιβάλλοντος του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β)». 

9. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 124250/2.4.04 έγγραφο της Γεν. ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «∆ιαδικασία παράτασης ισχύος Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ενός έργου ή δραστηριότητας, µετά από αλλαγή της επωνυµίας του 
ιδιοκτήτη ή φορέα υλοποίησής τους». 
 

10. α. Το Ν. 2742/07.10.99 (ΦΕΚ 207/Α) «Χωροταξικός Σχεδιασµός, Αειφόρος Ανάπτυξη και 
άλλες ∆ιατάξεις». 
β. Τη µε αριθ. 48976/5-12-03 (ΦΕΚ 56/Β/2004) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
«Έγκρισης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».  
γ. Η ΚΥΑ 31722/4-11-2011 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011). 
 

11. α. Την υπ’ αριθµ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ2234/Β) Απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή 
Τίτλου Υπουργείων» 
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β. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».(ΦΕΚ  
221/Α/2009). 
γ. Το Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ56/Α/2010). 
δ. Το Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α/2012). 
ε. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ141/Α/2012). 
στ. Την υπ΄ αριθ. Υ46/06.07.12 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου 
Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β/12) 

12. α) Την µε αρ. πρωτ. 258800/10.09.99 Κοινή Εγκύκλιο των Γεν. Γραµµατέων των 
Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ΓΕΩΡΓΙΑΣ και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
υπ’αριθ.145320/10-10-02 Κοινή Εγκύκλιο. 
β) Την µε αρ. πρωτ. 121570/1866/12.06.09 Κοινή Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων “Ρύθµιση θεµάτων Υδατοκαλλιεργητικών µονάδων”. 
 

13.   Τη µε αρ. πρωτ. 9230.2/15/11/26-1-2012 Εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας  του Υπ. 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Εκµίσθωση θαλάσσιων εκτάσεων και 
αδειοδότηση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας». 

 
14.  Tην Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων & εκτέλεσης 

έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο & διάρκεια ισχύος αυτών». 
 
15. Την Υ.Α. 147144/18.02.09 (ΦΕΚ 374/Β) «Ρύθµιση αδειοδότησης µονάδων θαλάσσιας 

ιχθυοκαλλιέργειας». 

 
16. Την υπ΄ αριθ. 124792/27.02.02 ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία εκτροφής µυτακίου φαγκριού 
κλπ. (εκτός τσιπούρας – λαυρακίου) σε πλωτούς κλωβούς, συνολικής ετήσιας 
δυναµικότητας 390 τόνων σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων από την εταιρεία 
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. στη θέση όρµου Μόλου, Νήσο ∆ρακονέρα, 
∆ήµου Αργοστολίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας - Ιθάκης» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 102812/1159/07.04.04 Α.Ε.Π.Ο., ισχύος έως 31.12.12.  

 

17.  Τη µε αρ. πρωτ. 120/27.02.02 Απόφαση Νοµάρχη Κεφαλληνίας-Ιθάκης «Άδεια ίδρυσης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας εκτροφής ευρύαλων µεσογειακών ειδών (εκτός 
τσιπούρας-λαβρακιού) ψαριών σε πλωτούς κλωβούς, συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 390 
τόνων της εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.’’, σε θαλάσσια έκταση 40 
στρεµµάτων, στη θέση Όρµος Μόλου ∆ρακονέρας, Β. Εχινάδων Νήσων, Ν.Α. Κεφαλληνίας-
Ιθάκης». 

 
18. α. Τη µε αριθµό 2843/13.05.11 (Ορθή Επανάληψη 03.06.11) Απόφαση Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, «Ανανέωση 
µίσθωσης θαλάσσιας έκτασης σαράντα (40) στρ. για συνέχιση λειτουργίας πλωτής 
µονάδας πάχυνσης θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση ‘’Όρµος Μόλου Νήσου 
∆ρακονέρας’’, Εχινάδων Νήσων, Π.Ε. Κεφαλληνίας της εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.’’.  
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        β  Τη µε αρ. 2469/15.09.11 σύµβαση αναµίσθωσης της συµβολαιογράφου Πατρών κ. 
Μαρίας Εµµανουήλ Αµαριωτάκη. 

 
19.   Το υπ’ αριθ. 998/04.03.11 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) «Ανακοίνωση καταχώρησης 

…Ανώνυµη Εταιρεία» 
 
20.   α. Την από 24.08.09 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας  µε την οποία υποβλήθηκε στην  

∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   Φάκελος για την τροποποίηση της 
Απόφασης Έγκρισης Περ/κών Όρων της εν θέµατι δραστηριότητας ως προς τα 
εκτρεφόµενα είδη και την επωνυµία του φορέα  (ΑΠ ∆ΠΣ 124246/2623/25.08.09) 

         β. Την από 02.03.11 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας µε την οποία ενηµερώθηκε η  
∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  ότι θα υποβληθούν εκ µέρους του 
συµπληρωµατικά στοιχεία και για την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο.  (ΑΠ ∆ΠΣ 
123598/580/03.03.11) 

         γ. Την από 07.06.11 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας  µε την οποία υποβλήθηκε 
στην  ∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  συµπληρωµατικός Φάκελος για την 
ανανέωση της υπ΄ αριθ. 124792/27.02.02 ΑΕΠΟ και την τροποποίησή της ως προς τα 
εκτρεφόµενα είδη  και την επωνυµία του φορέα  (ΑΠ ∆ΠΣ 127732/1556/08.06.11)   

        δ. Την από 29.09.11 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας  µε την οποία υποβλήθηκαν 
στην  ∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. συµπληρωµατικά  στοιχεία  για τον (20γ) 
σχετικό Φάκελο (ΑΠ ∆ΠΣ 131818/2593/30.09.11). 

 
21. α. Το µε  αρ. πρωτ.  οικ. 128244/3575/08.12.09 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε Φάκελος  του σηµείου 20α  του 
προοιµίου της παρούσας προς τη ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.  
β. Το µε  αρ. πρωτ.  οικ. 129680/2051/25.07.11 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε από ένας (1) Φάκελος  του σηµείου 
20γ  του προοιµίου της παρούσας προς τη ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών 
Υδάτων του και τη ∆/νση  Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, τη ∆/νση Χωροταξίας και το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., τη ∆/νση Ενάλιων Αρχαιοτήτων του  
Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού, την ∆/νση Α2 του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ και συγχρόνως ζητήθηκαν 
συµπληρωµατικά στοιχεία από τον φορέα του έργου. 

    
22.  Τα µε αρ. πρωτ. 150623/23.02.10 & 9242.14/31/2011/11.08.11 έγγραφα  της ∆/νσης 

Υδατ/γειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας µε τα οποία εκφράζει σύµφωνη γνώµη για το Φάκελο και προτείνει 
συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα Απόφαση 
(Α.Π.  ∆.Π.Σ. 148019/558/08.03.10, 130499/2283/24.08.11 αντίστοιχα). 

         
 

23.  Το µε αριθµό 60/27.06.2012 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  µε το οποίο δεν 
έχει αντίρρηση επί του εξεταζόµενου Φακέλου (Α.Π.  ∆.Π.Σ. 35574/1693/13.07.12). 

 
24.  Το µε αριθ. πρωτ. 20671/09.05.11 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο 

οποίο περιγράφονται οι ειδικές και γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής στη 
περιοχή του έργου και στο οποίο εκτός των άλλων αναφέρει ότι η περιοχή του έργου ανήκει 
στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) κατηγορίας Α (Π.Α.Υ. Α3), όπου 
προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. εκφράζοντας τη σύµφωνη γνώµη για το 
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συγκεκριµένο αίτηµα µε την «…προϋπόθεση ότι σε περίπτωση προώθησης Π.∆. για 
ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. στην περιοχή, οι υπάρχουσες αλλά και οι υπό ίδρυση µονάδες, θα πρέπει 
να προσαρµοσθούν άµεσα στις απαιτήσεις της Π.Ο.Α.Υ.» 

 
25. Το µε αριθ. πρωτ. 8221.Λ23/04/11/14.10.11  έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών 

του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε το οποίο δεν διατυπώνει 
αντιρρήσεις επί του Φακέλου και θέτει  συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους που 
συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ∆.Π.Σ. 132557/2843/21.10.11). 

 
26. Το µε αριθ. πρωτ. Φ.858.7/81/12Σ.7441/21.03.12  έγγραφο της ∆/νσης Α2 του ΓΕΝ µε το  

οποίο δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις επί του Φακέλου.  
 
27.   Το γεγονός ότι η  Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού δεν απέστειλε 

στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού  του Υ.Π.Ε.Κ.Α. τη σχετική γνωµοδότησή της επί 
του Φακέλου, και συνεπώς η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 
µπορεί να προωθηθεί. 

28.  Το γεγονός ότι το περιεχόµενο του υποβληθέντος φακέλου και των συµπληρωµατικών 
αυτού στοιχείων είναι σύµφωνο µε τα αναφερόµενα στη µε αρ. πρωτ. 122859/2.2.04 
εγκύκλιο της Γεν. ∆/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σηµείο 8 του προοιµίου της 
παρούσας). 

29.   Το γεγονός ότι από την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος και την τροποποίηση της 
Κ.Υ.Α. του σηµείου (16) του προοιµίου της παρούσας δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται  να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία υποβολής ΜΠΕ για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αυτού (σηµεία 8 και 9  του προοιµίου της παρούσας). Ειδικότερα οι 
τροποποιήσεις της Κ.Υ.Α. του σηµείου 16 του προοιµίου  της παρούσας αφορούν 
συνοπτικά σε: 

Ι. Αλλαγή του ονόµατος του φορέα του έργου. Ειδικότερα όπου αναφέρεται το όνοµα  
‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.’’  αντικαθίσταται µε το όνοµα ‘’ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.’’ µε δ.τ. ‘’ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.’’ 

ΙΙ. Αντικατάσταση των εκτρεφόµενων ειδών στην ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα 
«µυτακίου φαγκριού κλπ. (εκτός τσιπούρας – λαυρακίου)» µε «θαλάσσιους Μεσογειακούς 
Ιχθείς (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, µυτάκι, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, µουρµούρα και 
µελανούρι)», µε την προϋπόθεση διατήρησης της υποχρέωσης παραγωγής τουλάχιστον 
του 20% (ήτοι 78 τον.) µε ευρύαλα Μεσογειακά είδη (εκτός τσιπούρας–λαβρακίου), τα 
οποία ήδη έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης και για το προβλεπόµενο από τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις χρονικό διάστηµα (21.07.2013) χωρίς µεταβολή της δυναµικότητας ανά 
στρέµµα της µισθωµένης έκτασης, του ωφέλιµου όγκου, της διάρκειας εκτροφής, κ.λπ. 

ΙΙΙ. Προσθήκη νέων περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που 
προσαρµόζουν και επεξηγούν ήδη τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους, έτσι ώστε να 
προκαλούνται από τη δραστηριότητα οι µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη περιοχή. 

Από τις παραπάνω τροποποιήσεις δεν επηρεάζεται δυσµενέστερα κανένας από 
τους παράγοντες του άµεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής της 
δραστηριότητας που έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά µε την Κ.Υ.Α. του σηµείου 16. 
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30.   Το γεγονός ότι επαναδιατυπώνεται εξ΄ αρχής η Κοινή Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
όρων όπως διαµορφώνεται αυτή µετά την ενσωµάτωση των προαναφερθεισών 
τροποποιήσεων, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις όσον αφορά στη µορφή 
του τελικού κειµένου. 

 
31. Την από 23/07/2012 εισήγηση/ενηµερωτικό σηµείωµα της Αικατερίνης Κατελούζου 

υπαλλήλου της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού σχετικά µε την αξιολόγηση του 
υποβληθέντος Φακέλου (και των συµπληρωµατικών στοιχείων αυτού) και την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του εν θέµατι έργου.  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων 
βαρύνει το φορέα λειτουργίας της µονάδας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία 
µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 
390 τόνων σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Μόλου, 
Νήσου ∆ρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, ∆ήµου Ιθάκης,  Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης της 
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».  

 

Α) ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Υφιστάµενη πλωτή µονάδα εκτροφής θαλασσίων µεσογειακών ιχθύων, συνολικής ετήσιας 
δυναµικότητας 390 τόνων σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων (διαστάσεων 125 χ 320 µ.) στη 
θαλάσσια περιοχή του όρµου Μόλου, Νήσου ∆ρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, ∆ήµου Ιθάκης,  
Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης. 
 
Η θέση της µονάδας ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών Π1,Π2,Π3,Π4 
της µισθωµένης έκτασης και των σταθερών σηµείων Α1,Α2,Α3,Α4 των αγκυροβολίων όπως 
απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα Α1, κλίµακας 1:5000, ∆εκέµβριος  2010,  του 
πολιτικού µηχανικού ∆ηµητρίου Α. Σταυρόπουλου (αριθµ. µητρώου Τ.Ε.Ε.  76552), που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Φακέλου του σηµείου 20 του προοιµίου της παρούσας µε 
τις παρακάτω συντεταγµένες των κορυφών κατά ΕΓΣΑ ’87:  

 
 

 ΕΓΣΑ ΄87 ED50 

      Ν     Ε   φ  λ 

Π1 4.263.457,6 241.007,1 38
0 
29΄ 04, 40΄΄ 21

0 
01΄ 57, 50΄΄ 

Π2 4.26.143,6 241.072,2 38
0 
28΄ 54, 00΄΄ 21

0 
02΄ 00, 40΄΄ 

Π3 4.263.118,7 240.950,0 38
0 
28΄ 53, 00΄΄ 21

0 
01΄ 55, 00΄΄ 

Π4 4.263.432,3 240.884,8 38
0 
29΄ 03, 20΄΄ 21

0 
01΄ 52, 40΄΄ 
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 Ν              Ε 

Α 1 4.263.594,9 241.075,2 

Α 2 4.263.045,5 241.190,1 

Α 3 4.262.986,6 240.905,8 

Α 4 4.263.534,9 240.791,9 

 

Για τις ανάγκες της µονάδας να χρησιµοποιούνται): 

µια (1) συστοιχία πλωτών     εγκαταστάσεων, αποτελούµενη  από:  
� είκοσι εννέα  (29) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, εσωτερικής διαµέτρου Φ-15 (Π 50)  
� τρεις (3) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, εσωτερικής διαµέτρου Φ-15 (Π 50)    

για τη διαχείριση της µονάδας. 
� κεντρικό  πλωτό διάδροµο εργασίας διαστάσεων 206 χ 2,0 µ 
� πλωτή φορτηγίδα, µόνιµα αγκυροβοληµένη, διαστάσεων 16 χ 8,5 µ. όπου είναι   

εγκατεστηµένο αυτόµατο σύστηµα παροχής τροφής 
  

Η διάταξη των κλωβών και των λοιπών εγκαταστάσεων της µονάδας  απεικονίζονται στο 
διάγραµµα “Κάτοψη & τοµή πλωτών εγκαταστάσεων”, αρ. Α2, Ιούνιος 2010, κλίµακας 1:1000, 
του πολιτικού µηχανικού ∆ηµητρίου Α. Σταυρόπουλου -αριθµ. µητρώου Τ.Ε.Ε.  76552-, που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Φακέλου του σηµείου 20 του προοιµίου της παρούσας. 
 
Η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων της µονάδας   (κλωβοί, διάδροµοι, πλωτή 
αγκυροβοληµένη φορτηγίδα) να µην ξεπερνούν τα   6.979  m2, από τα οποία η συνολική 
ωφέλιµη για την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών, δεν θα ξεπερνά τα  5.652 m2.  
O συνολικός ωφέλιµος όγκος για την εκτροφή των ψαριών να µην υπερβαίνει τα 49.809 m3.  
 

 
Β1) Οριακές Τιµές Εκποµπής Ρυπαντικών Φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα  
νοµοθεσία  

∆εν υπάρχουν για µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς. 
 

Β2) Μέγιστες Επιτρεπόµενες Συγκεντρώσεις Ρυπαντικών Φορτίων στους αποδέκτες 

σύµφωνα  µε τις κείµενες διατάξεις 

Καθορίζονται µε τις εκάστοτε Αποφάσεις που ορίζουν τη χρήση νερών του συγκεκριµένου 
αποδέκτη. 

 
 

Γ)  Ειδικές Οριακές Τιµές Στάθµης Θορύβου και ∆ονήσεων 
Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας: 

- Ισχύουν τα  όρια που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για τις σταθερές  
µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

- Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. µε αριθ. 37393/20287/29-09-03 (ΦΕΚ 1418/Β) 
«Περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα µηχανήµατα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. 

ΑΔΑ: Β4Μ10-ΟΦΤ



 8  

- Ισχύουν τα αναφερόµενα στην Υ.Α. 13568/724/06 (ΦΕΚ 384/Β/06) «περί µέτρων, όρων και 
µεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συµµόρφωση προς οδ. 2002/49/ΕΚ» 

 
 

 
 
 
∆)  Τεχνικά Έργα και Μέτρα Αντιρρύπανσης ή γενικότερα Αντιµετώπισης της 
Υποβάθµισης του Περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

 

1.   Το βάθος της θάλασσας στη περιοχή εγκατάστασης της µονάδας, να είναι µεγαλύτερο των 
18,00µ. 

2.  Η επιφάνεια  των κλωβών διαχείρισης και της αγκυροβοληµένης  φορτηγίδας και ο όγκος 
των κλωβών διαχείρισης να µην συµπεριλαµβάνεται στη συνολική υπολογισθείσα ωφέλιµη 
επιφάνεια (παρά µόνο στη συνολική επιφάνεια), ούτε στο συνολικό ωφέλιµο όγκο των 
εγκαταστάσεων εκτροφής.  Οι κλωβοί διαχείρισης - εργασίας να φέρουν ειδική καρτέλα, 
στην οποία να αναφέρεται η συγκεκριµένη εργασία που εκτελούν και να έχουν ιδιαίτερη 
ένδειξη (π.χ. χρωµατισµένο κιγκλίδωµα), έτσι ώστε σε ενδεχόµενους ελέγχους να µπορεί 
να διαπιστώνεται ότι δεν συµµετέχουν στην κυρίως παραγωγική διαδικασία. 

 
3.  Οι ιχθυοκλωβοί να προσανατολιστούν υπό γωνία (µικρότερη των 90°) προς την 

κατεύθυνση  των  ρευµάτων. 
 

4.  Η σχέση ύψους κλωβών - βάθους θαλάσσης να είναι τουλάχιστον 1:2 και µε την 
προϋπόθεση ότι στα 2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω από τους ιχθυοκλωβούς θα υπάρχουν 
µονίµως θαλάσσια ρεύµατα. 

 
5.   Η οριοθέτηση και η σήµανση των πλωτών εγκαταστάσεων να είναι σύµφωνη µε τις 

υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Φάρων για την ασφάλεια 
των ναυτιλλοµένων στην περιοχή. 

 
6.   Η µονάδα να έχει άπλετο ηλεκτροφωτισµό, ώστε να φαίνεται το περίγραµµά της από τα 

σκάφη τα οποία εκτελούν χειρισµούς.  
 

7.  Τα αγκυροβόλια στήριξης των πλωτών εγκαταστάσεων να βρίσκονται εκτός του 
εκµισθωµένου για εκµετάλλευση θαλάσσιου χώρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 403/92 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Τµήµα Α΄, η οποία έγινε αποδεκτή 
από τον Υπουργό Γεωργίας, καθώς και σύµφωνα µε την αριθµ. 259871/23-7-1992 
εγκύκλιο του Υπ. Γεωργίας. 

 
8. Η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων, να ακολουθεί τους κανόνες ορθής 

αγκυροβόλησης σύµφωνα µε τους κανονισµούς προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια 
και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων & να αποφευχθούν κίνδυνοι στη 
ναυσιπλοΐα. 

 
9.   Η µονάδα να δέχεται την αναγκαία ποσότητα γόνου, τµηµατικά, τρεις  (3)   φορές  το 

χρόνο.  
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10. Η ιχθυοφόρτιση στους κλωβούς να µην ξεπερνά τα 8 kgr/m3 κατά το στάδιο της 
προπάχυνσης (µέχρι 180gr.) και τα 15 kgr/m3 κατά το στάδιο της πάχυνσης. 

 
11. Για την εξασφάλιση αρίστης ποιότητας τελικού προϊόντος και την µέγιστη ασφάλεια του 

καταναλωτή (προστασία από τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες κλπ), να 
χρησιµοποιούνται ιχθυοτροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες, 
όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, γαριδάλευρα, φύκι, καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, 
λεκιθίνες, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία και οι οποίες: 

 
� δεν περιέχουν κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιµατάλευρα ή πτεράλευρα και γενικά πάσης 

φύσεως ύλες προερχόµενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά), 
� δεν περιέχουν φυτικές ύλες προερχόµενες από γενετικά τροποποιηµένους   

οργανισµούς, 
� δεν περιέχουν ανεπιθύµητες ή απαγορευµένες ουσίες (ορµόνες, αντιβιοτικά κ.λ.π.). 

 
12. Η τροφή να χορηγείται σε πολλά γεύµατα ηµερησίως, τόσο µηχανικά (ταΐστρες) µε 

αυτόµατο σύστηµα διατροφής του οποίου οι σωλήνες να βρίσκονται κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, όσο και µε το χέρι και η διασπορά της να γίνεται σε όλη την 
έκταση των ιχθυοκλωβών. 

 
13. Απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση των ελεύθερων ιχθύων (άγριων) εντός της 

µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης. 
 

14. Οι διαδικασίες µεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και φαρµακευτική αγωγή κατά τη 
διαδικασία εκτροφής καθώς και η συσκευασία – διάθεση του τελικού προϊόντος να γίνονται 
µε τις υποδείξεις ειδικού επιστήµονα και σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς κανόνες και του 
όρους υγειονοµικού ελέγχου, όπως καθορίζονται και στις οδηγίες 91/493/ ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ 
και 93/54/ΕΟΚ. Επίσης η διάθεση του τελικού προϊόντος να γίνεται σε τόσες ηµέρες, από 
την τελευταία αγωγή µε αντιβιοτικά, όσο είναι το πηλίκο της σταθεράς 500 δια της 
θερµοκρασίας της συγκεκριµµένης περιόδου (ήτοι: Ηµέρες =500/ΤοC).  

 
15. Πριν από κάθε τροφοδοσία της µονάδας µε γόνο ο επενδυτής υποχρεούται να ενηµερώνει 

σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – 
∆υτ. Ελλάδας – Ιονίου καθώς και την Υπηρεσία  Αλιείας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεφαλληνίας, προκειµένου να παρακολουθείται η εφαρµογή των υγειονοµικών ελέγχων, 
όπως καθορίζεται στην αρ. 260417/ 4.8.94 εγκύκλιο Υπ . Γεωργίας. 

 
16. Τα  δίχτυα των ιχθυοκλωβών  να διατηρούνται καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν την µέγιστη 

δυνατή κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η κατάσταση 
της καθαριότητας  τους, καθώς και το µέγεθος των περιεχόµενων ιχθύων, το επιβάλλει.  

 
17. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να παρακολουθούνται συστηµατικά (και µε 

συχνότητα τουλάχιστον άπαξ τετραµηνιαίως) χαρακτηριστικές παράµετροι της ποιότητας 
του νερού της µονάδας και της άµεσης αυτής περιοχής, µε σκοπό την αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος της µονάδας και των σχετικών 
αποτελεσµάτων της λειτουργίας του έργου. Για τις παρακολουθούµενες παραµέτρους, τη 
συχνότητα των µετρήσεων στις θέσεις δειγµατοληψιών κλπ., ισχύουν τα αναφερόµενα στις 
κείµενες διατάξεις, όπως στο Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/9.12.2003) «Προστασία και 
διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και του Π/∆/ 51/2/2.03.2007 
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(ΦΕκ 54/Α/8.03.2007) ¨Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
προστασία και διαχείριση υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των 
υδάτων», στην Υ.∆.Ε1β/221/65, κ.λ.π. Ειδικότερα: 

 
      α. Όσον αφορά στις παρακολουθούµενες παραµέτρους να µετρώνται οι ακόλουθες: 

 
      1. υδρόβιες βιοκοινωνίες (φυτοβένθος & ζωοβένθος) ανά έτος  (περίοδος Απρίλιος-Ιούνιος) 
 

      2.  θολερότητα µε το δίσκο SECCHI, σε µηνιαία βάση  
 

      3.  διαλυµένο οξυγόνο, αιωρούµενα στερεά και αµµώνιο (NH4+), σε µηνιαία βάση ή 
νωρίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης 

 

      4. στο ίζηµα: ολικός οργανικός άνθρακας, ολικός φωσφόρος, ολικό άζωτο και χαλκός ανά 
έτος στο τέλος κάθε παραγωγικής περιόδου. 

 
β. Οι µετρήσεις-αναλύσεις των παραπάνω παραµέτρων πλην της µέτρησης της 

θολερότητας µε το δίσκο Secchi να γίνονται από διαπιστευµένα για τις παραµέτρους αυτές 
εργαστήρια ή/και µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχου µόνιµα εγκατεστηµένου στις 
προβλεπόµενες θέσεις. 

 
                γ. Όσον αφορά στις δειγµατοληψίες, αυτές να πραγµατοποιούνται στα εξής σηµεία: 

α) στις τέσσερις γωνίες και στο κέντρο της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης και β)  σε 
απόσταση περίπου διακοσίων (200) µέτρων εκτός της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης, 
ανάντι του θαλάσσιου ρεύµατος. Ιδιαίτερα οι µετρήσεις σχετικά µε τις υδρόβιες 
βιοκοινωνίες (φυτοβένθος & ζωοβένθος) να αφορούν έκταση πυθµένα τουλάχιστον 10 µ2. 

 
18. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων-αναλύσεων παρακολούθησης να τηρούνται 

σε έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του Φορέα λειτουργίας του έργου. Άπαξ 
ετησίως να συντάσσεται συνοπτική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω 
µετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη 
µεθοδολογία παρακολούθησης ή και λειτουργίας του έργου και να αποστέλλεται στη ∆/νση 
Υδάτων, στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και στη ∆/νση Αγροτικών 
Υποθέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Υπηρεσίες Αλιείας και Περιβάλλοντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, καθώς και στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
του ΥΠΕΚΑ. 

 
19. Η χερσαία υποστήριξη της εν θέµατι µονάδας να γίνεται από τις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις του φορέα στον Άγιο Παντελεήµονα και στο Πλατυγυάλι Αστακού σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Φακέλου. 
        

  20. Για  την προστασία των βενθικών οργανισµών που βρίσκονται κάτω από τους κλωβούς 
από τα παραπροϊόντα εκτροφής, θα γίνεται περιοδική µετακίνηση των ιχθυοκλωβών, εφ’ 
όσον υπάρξει ένδειξη φόρτισης του υδάτινου περιβάλλοντος.  

   
21. Να γίνεται καθηµερινά αποµάκρυνση των µη αναλώσιµων (νεκρών και αρρώστων ιχθύων), 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα: 
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      α) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1774/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 «Για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά 
µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» 
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 273/10.10.2002, σελ. 0001-0095), όπως έχει τροποποιηθεί 
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.  808/2003 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2003  (Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθµ. L117/13.05.2003, σελ. 0001-0009),  

 
      β) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 811/2003 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2003 «για την 

εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1774/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, όσον αφορά την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός 
του ίδιου ζωικού είδους για τα ψάρια, την ταφή και την καύση ζωικών υποπροϊόντων» 
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 117/13.05.2003, σελ. 0014-0018),  

  
      γ) στην υπ’ αριθµ. 289663/23.12.2003 Εγκύκλιο Υπουργείου Γεωργίας, Γεν. ∆/νση 

Κτηνιατρικής, ∆/νση Κτην. ∆ηµ. Υγείας και 
  
      δ) στην υπ’ αριθµ. 131529/7.4.2004 Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ., όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά.   
        

22. Στη µονάδα να µην χρησιµοποιούνται ουσίες που µπορούν να δηµιουργήσουν ελαιώδη 
κατάλοιπα. Τα σκάφη που θα προσεγγίζουν στη µονάδα πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσµατικό ελαιοδιαχωριστήρα µε τις προδιαγραφές των εµπορικών πλοίων. 

 
23. α. Ο φορέας λειτουργίας του έργου να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα καθώς και τυχόν 

πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την αρµόδια λιµενική αρχή για την αποφυγή 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.743/77 (ΦΕΚ 
319/Α/77) όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 «Προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 58/Α/98) και να τηρεί τις διατάξεις συλλογής και νόµιµης διάθεσης 
όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυµάτων, απορριµµάτων και λοιπών ρυπογόνων 
ουσιών σε ευκολίες υποδοχής ή σε καθορισµένο χερσαίο χώρο και µετά από σχετική άδεια 
των αρµόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας». 

 

      β. Ο φορέας διοίκησης - εκµετάλλευσης της µονάδας να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις 
του Ν. 2252/94 «Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ετοιµότητα, συνεργασία και 
αντιµετώπιση της ρύπανσης  της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄192) και του Π.∆.11/02 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες». Πιο συγκεκριµένα 
απαιτείται η ύπαρξη εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, υλικά κ.λ.π.), εγκεκριµένου τύπου, που θα 
υποδειχθεί στο φορέα διοίκησης – εκµετάλλευσης από τη Λιµενική Αρχή, καθώς και 
εγκεκριµένου/συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής «Σχεδίου Έκτακτης 
Ανάγκης» (CONTINGEΝCY PLAN) που θα εφαρµόζεται κατά την αντιµετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. 

 
24. Στα υλικά κατασκευής ή και εµποτισµού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών 

εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λ.π.), να 
µην περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 1100/91 (Β'1008), 
475/2002/03 (Β'208) και 121/2003/03 (Β΄1Ο45), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού 
και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χηµικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, 
σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία περί επικίνδυνων  ουσιών,  και για τις οποίες ισχύουν 
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περιορισµοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο 
περιβάλλον. 

   
25. Τα στερεά απορρίµµατα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά 

αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της µονάδας, να 
αποµακρύνονται κατά τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό (συσκευασµένα σε πλαστικούς 
σάκους) και να διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωµένη συγκέντρωση και διάθεση 
απορριµµάτων. Η διαχείριση των απορριµµάτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03). 

   
26.  Ο φορέας υποχρεούται να καταθέτει ετησίως στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. 

αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων.  
 

27. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα 
του χώρου. 

 
28. Η λειτουργία και διαχείριση της µονάδας να στηρίζεται στις οδηγίες του επιστηµονικού 

προσωπικού & την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

29. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

 
30.  Σε περίπτωση ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. στην περιοχή, ο φορέας είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί άµεσα στις απαιτήσεις αυτής. 
  

31.  Η µονάδα να εφοδιαστεί µε άδεια χρήσης νερού, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις κείµενες διατάξεις 
(ΚΥΑ 43504/05 - ΦΕΚ 1784/Β/05, κλπ). 

 
32. Να υποβάλλονται ακριβή στοιχεία παραγωγής, ανά είδος, για κάθε παραγωγικό έτος 

(ετήσια Απογραφικά ∆ελτία) έως τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους, στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες Αλιείας. 

33. Μετά την παύση λειτουργίας της µονάδας ο φορέας  του έργου  οφείλει να  επαναφέρει  τη  
µισθωµένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της κατάσταση.  

 

Ε1) Περιβάλλον Περιοχής - Ευαίσθητα Στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόµενες Ζώνες. 

 Η Νήσος ∆ρακονέρα περιλαµβάνεται στο  θεσµοθετηµένο Εθνικό Πάρκο για την 
προστατευόµενη περιοχή υγροτόπων Λ/Θ Μεσολλογγίου-Αιτωλικού και την ευρύτερη 
περιοχή τους, (ΚΥΑ αρ. 22306, ΦΕΚ 477/∆/31.05.06) και συγκεκριµένα στη Ζώνη 
Προστασίας της Φύσης 4 (ΠΦ 4). 

           Ο θαλάσσιος χώρος από την ακτογραµµή της Νήσου ∆ρακονέρας, έως απόσταση 100 µ. 
από αυτήν περιλαµβάνεται στη θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου. 
Σύµφωνα δε µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ, στη θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη επιτρέπονται 
οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο χώρο. 
Η θέση της εν λόγω δραστηριότητας γειτνιάζει άµεσα µε την προστατευόµενη περιοχή. 
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Ε2)  Μέτρα και Έργα αναγκαία για τη ∆ιατήρηση των Ανωτέρω Στοιχείων του 
Περιβάλλοντος. 

  Ισχύουν τα αναφερόµενα στη (∆) παράγραφο της παρούσης. 
 
 

Στ)  Χρονικό ∆ιάστηµα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων 
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοση της 
παρούσας  και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρείται το περιεχόµενο  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που συνοδεύει την ΚΥΑ του σηµείου  16  του 
προοιµίου της παρούσης και του Φακέλου του σηµείου 20 του προοιµίου της παρούσης. 

 
 Εγκαίρως πριν τη λήξη της παρούσας Απόφασης, και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυµεί  
τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την αρµόδια 
για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, προκειµένου για την ανανέωση της 
παρούσας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας (άρθρο 5 του Ν.4014/2011).  
 

Ζ1)  Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ που 
συνοδεύει την Απόφαση του σηµείου 16 του προοιµίου της παρούσας και στο σχετικό 
Φάκελο του σηµείου 20 του προοιµίου της παρούσας, και µε τους περιβαλλοντικούς όρους, 
τα µέτρα και τους περιορισµούς που τίθενται µε την παρούσα Απόφαση, είναι δυνατή µόνον 
εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και µόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  Σε κάθε άλλη 
περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της παρούσης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων. 

Ζ2) Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή 
στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί 
στη παρούσα Απόφαση, στη ΜΠΕ που συνοδεύει την Απόφαση του σηµείου 16 του 
προοιµίου της παρούσας καθώς και στο σχετικό Φάκελο του σηµείου 20 του προοιµίου της 
παρούσας,  επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή µεταβάλλονται / τροποποιούνται  
οι όροι της παρούσας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας (παράγραφος 9 του άρθρου 2 του Ν.4014/11). 

Ζ3)  Η µη υλοποίηση Όρου ή Όρων της παρούσης Απόφασης, έχει ως αποτέλεσµα  την επιβολή 
διοικητικών (πρόστιµα) και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 29,30 του Ν. 
1650/86 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
Η)  Η παρούσα Απόφαση, καθώς και η σχετική Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την Απόφαση του 

σηµείου 16 του προοιµίου της παρούσας καθώς και ο σχετικός Φάκελος του σηµείου 20 του 
προοιµίου της παρούσας, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της 
µονάδας και να επιδεικνύονται στους αρµόδιους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Θ)   Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσης Απόφασης  γίνεται  

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
 Ι)   Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του 

έργου από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν από την σχετική 
νοµοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
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Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η ισχύς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων του σηµείου 16 του προοιµίου της παρούσας. 
 
Η επιβαλλόµενη από τον νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται µε την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο µε την δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ µε αριθ. 
21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β).  

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

 

 

 

 
 
 
      
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
     -  Αρχείο ∆/νσης Περ/κου Σχεδιασµού 

   (συνηµ. 1 αντίτυπο Φακέλου µε συµπληρωµατικά) 
- Τµήµα Γ.Π.Θ. 
- Τµήµα ∆ιαχ/σης Φυσ. Περ/ντος 
 - Αικ. Κατελούζου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
 

1. ΥΕΘΑ /ΓΕΝ 
      ∆/ΝΣΗ Α2 / ΤΜΗΜΑ Ιε 
      Λεωφ. Μεσογείων  227-231 
      Τ.Κ. 154 51 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

  
 

2.  Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
α.  Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
     Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) 
     Γενική Επιθεώρηση    
     Λ.  Κηφισίας 1-3 
    T.K. 114 71 - ΑΘΗΝΑ    
 
β.  ∆/νση Χωροταξίας 
     Αµαλιάδος 17  
     Τ.Κ. 115 23 - ΑΘΗΝΑ 
 

 
 

3.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

     Γενική ∆/νση Αλιείας 
     ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών &  
     Εσωτερικών Υδάτων – Τµήµα IV  
     Λεωφ. Συγγρού 150  
     T.K. 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

   
           
4. ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
   Καλησπέρη 30 
   Τ.Κ. 117 42 – ΑΘΗΝΑ 

     
 

 

 
 
 

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ    
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

α. ∆/νση  Περ/ντος & Χωρ. Σχεδ. Ιονίου   
    Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 
    Αλυκές Ποταµού 
    Τ.Κ. 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ  

      
β. ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου  
    ∆ιοικητήριο 
    Τ.Κ. 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ  

     
 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
    Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
α. Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας   
    ∆ιοικητήριο  
    Τ.Κ. 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

     
β. ∆/νση Αγρ. Οικ/µίας & Κτηνιατρικής 
    Τµήµα  Αλιείας 
    ∆ιοικητήριο  
    Τ.Κ. 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

 
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     Περιφερειακό Συµβούλιο 
     ∆ιοικητήριο  
     Τ.Κ. 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
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