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Αρ. Φύλλου 2505
4 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31722/4−11−2011
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ−
σεων αυτού.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχε−
διασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 207 Α΄), και ειδικότερα:
τις διατάξεις του άρθρου 7 σχετικά με την κατάρτιση
και το περιεχόμενο των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για δραστηριότη−
τες εθνικής σημασίας,
τις διατάξεις του άρθρου 10 σχετικά με τη δημιουρ−
γία περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Η.Π.
17239/2002 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και
προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄ 1175).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/28.08.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περι−
βαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ−
γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225 Β΄/5.9.2006).
3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 A΄/3−7−2008) και τα Ειδικά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά−
πτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464
Β΄/03−12−2008), τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13−04−2009)
και τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β΄/11−06−2009).

4. Το καθεστώς αδειοδότησης των μονάδων υδα−
τοκαλλιέργειας το οποίο διέπεται από τις ακόλουθες
βασικές διατάξεις:
Άρθρο 32 παραγρ. 7 του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη Αγρο−
τικής Έρευνας και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 1 παραγρ. 3 Β.Δ. 142/1971 «Αλιεία υδρόβιων ζω−
νών λιμνών και ποταμών και προστασία αυτών».
Άρθρο 19 παραγρ. 11 του Ν. 3208/2003 «Προστασία
δασικών οικοσυστημάτων και άλλες διατάξεις».
Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδη−
γίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις».
Ν. 3199/2003 «προστασία και διαχείριση των υδάτων
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23Ης Οκτω−
βρίου 2000».
Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α΄) «Απαιτήσεις υγειονομικού
ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα
τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση
ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων σε συμμόρ−
φωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και
2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.».
Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678
Β΄) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορί−
ες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ). Καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλο−
ντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις
σύμφωνα με το Ν. 1650/86».
Κοινή Εγκύκλιος των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν
Υ.Π.Ε.Κ.Α) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθ.
121570/1866/12−6−2009 «ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιερ−
γητικών μονάδων».
Απόφαση αριθμ. 147144/18−2−2009 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρύθμιση αδειοδό−
τησης των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας».
5. Τις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Κατευθυντήριες
γραμμές για μια ενοποιημένη προσέγγιση της θαλάσσι−
ας πολιτικής: προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
όσον αφορά την ενοποιημένη θαλάσσια διακυβέρνηση
και τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων «(COM
(2008)0395)». Ένας οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χω−
ροταξικό σχεδιασμό: Επίτευξη κοινών αρχών στην Ε.Ε.
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(COM (2008/0791) και «Αναπτύσσοντας τη διεθνή διά−
σταση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM 2009/0536) καθώς και την
έκθεση προόδου επί της ολοκληρωμένης θαλάσσιας
πολιτικής της Ε.Ε. (COM(2009) 0540).
6. Την Οδηγία 2006/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, για
τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων, όπως ενσωματώθηκε με το
Ν. 3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007.
7. Την Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονο−
μικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και την
απόφαση της Επιτροπής 2008/946/ΕΚ της 12ης Δεκεμ−
βρίου 2008, για την εφαρμογή της Οδηγίας.
8. Την Απόφαση ΥΠΑΑΤ 95767/2010 με την οποία θε−
σπίζονται βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν.
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009
της Επιτροπής.
9. Την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, περί
πλαισίου κοινοτική δράσης στο πεδίο της πολιτικής
για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική).
10. Το Π.Δ. 79/2007, Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευ−
σης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και
εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
11. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009,
περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα
που δεν προορίζονται για την κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1774/2002.
12. Το Νόμο 3889/2010 άρθρο 30 παρ. 7 «Χρηματοδό−
τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».
13. Το Νόμο 3937/2011 περί Διατήρησης της βιοποικι−
λότητας και άλλες διατάξεις.
14. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής της
5ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση του Καν
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργειας και φυκιών».
15. Τον Καν (Ε.Κ.) 708/2007 του Συμβουλίου, για τη
χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε
τοπικό επίπεδο ειδών.
16. Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (P7−
TA(2010)0243) με την οποία εγκρίνεται Έκθεση «σχετικά
με μία νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανά−
πτυξη της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (2009/2007
ΙΝΙ).
17. Την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Οδηγός Χρήστη),
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2009, και την Κοινή Αλι−

ευτική Πολιτική σε Αριθμούς (Βασικά Στατιστικά
Δεδομένα),Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010.
18. Τον Οδηγό της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατή−
ρηση της Φύσης (IUCN) για την αειφόρο ανάπτυξη της
Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας (Site Selection και Site
Management).
19. Τις μελέτες χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) για διάφορες
περιοχές της χώρας, που έχουν χρηματοδοτηθεί από
Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του
Ε.Π.ΑΛ. 2000 − 2006 και των Π.Ε.Π. 2000−2006.
20. Τη μελέτη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατο−
καλλιέργειες.
21. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ−
σεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.
22. Το με α.π. 14212/29−3−2011έγγραφο της Διεύθυν−
σης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με το οποίο διαβιβά−
στηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι−
πτώσεων (Σ.Π.Μ.Ε.) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατο−
καλλιέργειες.
23. Το με α.π. οικ. 197788/1−4−2011 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ.
/ Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της
Σ.Μ.Π.Ε. προς:
α) τα Υπουργεία: Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (νυν Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού,
β) τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
γ) τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
δ) τα Περιφερειακά Συμβούλια των δεκατριών Περι−
φερειών της Χώρας και
ε) τη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., προκειμένου
να δημοσιοποιήσει τη Σ.Μ.Π.Ε. στο κοινό.
24. Το με α.π. οικ. 198313/12−4−2011 Ε.Υ.ΠΕ./Υ.Π.Ε.Κ.Α. με
το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε. προς τις
επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.
25. Την από 19/4/2011 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε
στις εφημερίδες «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και
«Η Αυγή», με την οποία γνωστοποιήθηκε στο κοινό η
έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί της οικείας
Σ.Μ.Π.Ε.
26. Την από 11/4/2011 ανάρτηση της Σ.Μ.Π.Ε και του
Σχεδίου ΚΥΑ στον ιστότοπο «opengov.gr».
27. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το Ειδικό Χω−
ροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες και τη
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυ−
τού, και ειδικότερα:
Το υπ’ αρ. 7043/717/16.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πε−
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. πρ. ΥΠΕ−
ΚΑ/ΕΥΠΕ/199355/19.5.2011).
Το υπ’ αρ. 27035/1599/19.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου (αρ.
πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 199921/7.6.2011).
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Το υπ’ αριθμ. 150374/20.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματεί−
ας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 199717/
30.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1798/25.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πε−
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/199909/25.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 03/9/26.5.2011 έγγραφο της Γενικής Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε−
ριφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/199633/26.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 25694/4051/26.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλά−
δας (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200191/20.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 30986/13406/30.5.2011 έγγραφο της Δ/
νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέ−
ρειας Κρήτης (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/199918/7.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 20005/202/31.5.2011 έγγραφο του Γρα−
φείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/199779/31.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 23677/8602/6.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρ. ΥΠΕ−
ΚΑ/ΕΥΠΕ/200790/30.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. Π.Σ.Κ.Μ. 430/7.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.
πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200264/ 20.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 34689/3456/9.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρ. ΥΠΕ−
ΚΑ/ΕΥΠΕ/200065/10.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 43660/17916/11.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/200890/1.7.2011).
Το υπ’ αριθμ. 076559/21.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/200709/27.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1196/27.6.2011 έγγραφο του Οργανισμού
Αθήνας (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200850/1.7.2011).
Το υπ’ αριθμ. 636/5.7.2011 έγγραφο του Οργανισμού
Θεσσαλονίκης (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200978/5.7.2011).
Το υπ’ αριθμ. οικ. 70796/1.8.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/202244/8.8.2011).
Το υπ’ αριθμ. 18291/1498/2.8.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακε−
δονίας (αρ. πρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/202177/4.8.2011).
Το υπ’ αριθμ. 160580/1010/23.8.2011 έγγραφο της Δ/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – Τμήμα Διαχείρισης Φυσι−
κού Περιβάλλοντος (Α.Π. ΕΥΠΕ:/ 202820/26.8.2011).
Το υπ’ αριθμ. Φ.900/211/48380 Σ.375/29.8.2011 έγγραφο
της Δ/νσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης
του Υπ. Εθνικής Άμυνας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 203008/2.9.2011).
Το υπ’ αριθμ. 3600/31.8.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πε−
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακε−
δονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 202998/2.9.2011). έλεγχος.
Το υπ’ αριθμ. 54374/1979/5.8.2011 έγγραφο του Περιφε−
ρειακού Συμβουλίου Ηπείρου (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
35931/12.8.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1023/26−8−2011 έγγραφο του Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(α.π Δ/νσης Χωροταξίας 37416/30.8.2011).
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Το υπ’ αριθμ. 42296/15838/1.9.2011 έγγραφο του Γρα−
φείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 39027/9.9.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1604/21.7.2011 έγγραφο που Τ.Ε.Ε.−Περιφε−
ρειακό Τμήμα Πελοποννήσου (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
33514/26.7.2011).
Το υπ’ αριθμ. 32407/9513/15.7.2011 έγγραφο του Αντιπε−
ριφερειάρχη των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (α.π. Δ/νσης
Χωροταξίας 33526/26.7.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1895/27.6.2011 έγγραφο του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Αθήνας (α.π. Δ/
νσης Χωροταξίας 28724/30.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 489/16.6.2011 έγγραφο του Γεωτεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
27684/22.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 5706/14.6.2011 έγγραφο του Δήμου Επι−
δαύρου (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 27947/23.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 10782/3.6.2011 έγγραφο του Επιμελη−
τηρίου Αιτωλοακαρνανίας (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
27947/23.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 246.ΛΡ−2011/25.5.2011 έγγραφο της Ένω−
σης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (α.π.
Δ/νσης Χωροταξίας 24186/31.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 5888/20.5.2011 έγγραφο του Δήμου Ερμι−
ονίδας (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 24164/31.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1871/15.4.2011 έγγραφο του Δήμου Πόρου
(α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 27448/21.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 4493/31.5.2011 έγγραφο του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Τροιζηνίας (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
27103/17.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 957/27.5.2011 έγγραφο του Δήμου Αγαθο−
νησίου (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 27106/17.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 1355/7.6.2011 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ (α.π.
Δ/νσης Χωροταξίας 27100/17.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 98/26.5.2011 έγγραφο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (α.π. Δ/νσης Χωροτα−
ξίας 27098/17.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 21342/25.5.2011 έγγραφο του Δήμου Κο−
ρινθίων (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 25792/9.6.2011).
Το υπ’ αριθμ. 17/25.5.2011 έγγραφο του Συλλόγου
Ελλήνων Μηχανικών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας
23541/26.5.2011).
Την επιστολή του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλ−
λόγου Οικιστών και Οικοπεδούχων Σκορπονερίου (α.π.
Δ/νσης Χωροταξίας 23544/26.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 6881//2.5.2011 έγγραφο του Δήμου Λοκρών
(α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 22591/20.5.2011)
Το υπ’ αριθμ. 5002/5.5.2011 έγγραφο του Δήμου Καρύ−
στου (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 22591/20.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 939/6.5.2011 έγγραφο του Δήμου Οινουσ−
σών (α.π. Δ/νσης Χωροταξίας 21848//17.5.2011).
Το υπ’ αριθμ. 6879/9.5.2011 ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Πύλου − Νέστορος (α.π. Δ/νσης Χω−
ροταξίας 22571/20.5.2011).
28. Την Έκθεση Αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβού−
λευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του Σχεδίου ΚΥΑ για τις
Υδατοκαλλιέργειες, ΥΠΕΚΑ και Σύμβουλος Επιστημο−
νικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ιούλιος 2011, και την
Έκθεση Αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης και
Γνωμοδοτήσεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του Σχεδίου ΚΥΑ
για τις Υδατοκαλλιέργειες, ΥΠΕΚΑ και Σύμβουλος Επι−
στημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ιούλιος 2011.
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29. Την από 16/9/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρο−
ταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς το Εθνικό Συμβούλιο Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
30. Τη με αριθμό 26/4−11−2011 γνώμη του Εθνικού Συμ−
βουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά−
πτυξης.
31. Την από 4/11/2011 εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς την
Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον
τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου
Ανάπτυξης.
32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Β. Εκτιμώντας κυρίως τα ακόλουθα:
1. Στρατηγικοί στόχοι των Ειδικών Πλαισίων Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η
προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα και η κοι−
νωνική συνοχή καθώς και η οικονομική ανάπτυξη. Η
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα συνδέεται και με
τις τρεις αυτές συνιστώσες. Έχει περιβαλλοντικές επι−
πτώσεις, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων
και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
2. Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας περιλαμ−
βάνει κλάδους όλων των τομέων παραγωγής.
Στον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται οι δραστηριό−
τητες της καθαυτό παραγωγής σε θαλάσσιο ή χερσαίο
χώρο.
Στον δευτερογενή οι δραστηριότητες που συνδέονται
με την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, τη
συσκευασία και την επεξεργασία των παραγόμενων
προϊόντων.
Στον τριτογενή κατατάσσονται οι δραστηριότητες δι−
ακίνησης, και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αφορά τα θέμα−
τα κύρια του πρωτογενή τομέα και δευτερευόντως του
δευτερογενή, εφόσον οι δραστηριότητες συνδέονται με
τις υποστηρικτικές υποδομές.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση δεν συμπερι−
λαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στον τριτογενή
τομέα.
3. Η ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και
κυρίως του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών
υπήρξε ραγδαία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η χώρας
μας να κατέχει σήμερα ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο και υπό το καθεστώς ενός συνεχώς εντεινό−
μενου ανταγωνισμού οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες
αποκτούν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
4. Οι θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες έχουν εξαγωγικό
χαρακτήρα δεδομένου ότι η παραγωγή τους εξάγεται
σε ποσοστό 70% – 80% συμβάλλοντας ουσιαστικά στο
ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, ενώ τα προϊόντα τους
κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο.
5. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα
Τσιπούρας και Λαβρακιού παγκοσμίως και αντιπροσω−
πεύει το 50% περίπου της συνολικής παραγωγής των
χωρών της Μεσογείου.
6. Η εθνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας συντελεί
στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος αλιευτικών προ−
ϊόντων της ΕΕ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και άμεσα
προς την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.
7. Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στηρί−

ζει την τοπική οικονομία προσφέροντας εναλλακτική
λύση στην απασχόληση ατόμων που ενισχύουν με τον
τρόπο αυτόν το εισόδημά τους στα πλαίσια της πο−
λυδραστηριότητας. Με δεδομένη μάλιστα την κάμψη
του τουρισμού διεθνώς, είναι επιθυμητή η ενίσχυσή της,
στα πλαίσια πάντοτε της αειφορικής ανάπτυξης, με τη
χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και εξασφάλισης της
συμπληρωματικότητας των άλλων τομέων παραγωγής
και της αρμονικής συνύπαρξης με τις άλλες δραστηρι−
ότητες του παράκτιου χώρου.
8. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των Ελληνικών θαλασ−
σών για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιεργητικής δρα−
στηριότητας, που συνίσταται κυρίως:
α) στην εκτεταμένη νησιωτική και ηπειρωτική ακτο−
γραμμή, με πληθώρα φυσικά προστατευμένων περιο−
χών,
β) στην καθαρότητα των παράκτιων υδάτων και
γ) στις ιδανικές ωκεανογραφικές συνθήκες (θερμο−
κρασία, αλατότητα, ανανέωση υδάτων κ.λπ.), σε συνδυ−
ασμό με την τεχνολογική εξέλιξη, κυρίως όσον αφορά
την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργεί θετικές
προοπτικές για τη μελλοντική πορεία του κλάδου, και
τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης σε Μεσογειακό
και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
9. Η ζήτηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ−
λιέργειας καταγράφει ανοδική τάση, τόσο σε παγκό−
σμιο επίπεδο, όσο και στην Ε.Ε., λόγω αύξησης των
πληθυσμού, αλλά και διότι οι καταναλωτικές συνήθειες
μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση μιας διατροφής
βασιζόμενης σε περισσότερο υγιεινά προϊόντα.
10. Ο τομέας υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συμβάλλει
αποφασιστικά στην εξασφάλιση αλιευτικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας και συνεπώς στη μείωση της πίεσης
στα φυσικά αποθέματα, αλλά και να παίζει σημαντικό
ρόλο στην ασφάλεια σε είδη διατροφής, στην οικονο−
μική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κυρίως σε
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές.
11. Η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται ως συμπληρωματι−
κός κλάδος του Τομέα Αλιείας, ειδικότερα όσον αφορά
τον εφοδιασμό της αγοράς, αλλά και την απασχόλη−
ση.
12. Τη σημασία για την τοπική οικονομία και την κοι−
νωνία αρκετών περιοχών της χώρας που έχει ο κλάδος
της οστρακοκαλλιέργειας (κυρίως εκτροφής μυδιών),
δραστηριότητας φιλικής προς το περιβάλλον.
13. Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας αλληλεπιδρά
άμεσα με άλλους τομείς πρωταρχικής σημασίας για την
κοινωνία μας, όπως είναι το περιβάλλον, ο τουρισμός,
ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η περιφερειακή ανάπτυξη,
η δημόσια υγεία και η προστασία των καταναλωτών
και πρέπει για το λόγο αυτό να ληφθούν υπόψη τα
συμφέροντα του τομέα και να διασφαλιστεί η ισότιμη
μεταχείριση αυτού του τομέα.
14. Η χωροταξική ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητι−
κής δραστηριότητας κυρίως στην παράκτια ζώνη (θα−
λάσσια και χερσαία), περιοχή κεφαλαιώδους σημασίας
για την οικονομία της χώρας, υπό καθεστώς υψηλού
ανταγωνισμού, λόγω των πολλών δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται σ’ αυτή και η εξάρτηση της ανάπτυξης
των υδατοκαλλιεργειών, σε κάθε περίπτωση, από υδά−
τινους πόρους με υψηλή ποιότητα, διαμορφώνουν την
ιδιαιτερότητα του τομέα και δημιουργούν την ανάγκη
ειδικών ρυθμίσεων στη χωροθέτηση τους.
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15. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε−
σίας για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτή−
των, αφορά κυρίως το χερσαίο χώρο και δεν καλύπτει
επαρκώς το θαλάσσιο χώρο και ειδικότερα τις υδα−
τοκαλλιέργειες, με συνέπεια η χωροθέτησή τους να
εξαρτάται από την ανάπτυξη ή μη των άλλων δραστη−
ριοτήτων, θέτοντας τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών
στη θέση του «νεοεισερχόμενου» που παρενοχλεί όχι
μόνο τις υφιστάμενες, αλλά ακόμη και τις εν δυνάμει,
δραστηριότητες.
16. Σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. οικιστι−
κή ανάπτυξη) οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας στο θαλάσσιο κυρίως περιβάλλον είναι
ελεγχόμενες και η άριστη κατάστασή του είναι απαραί−
τητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της μονάδας και
την υγεία των καλλιεργούμενων ειδών.
17. Η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συνυπάρχει
με τις ζώνες “Natura 2000” και μπορεί υπό προϋποθέσεις
ακόμη και να συμβάλλει θετικά στη διαχείρισή τους στις
περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι στόχοι προστασίας
και τα διαχειριστικά σχέδια της κάθε περιοχής.
18. Σε αντίθεση με τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες
για τις οποίες προσδιορίζονται οι κατάλληλες περι−
οχές για την ανάπτυξή τους (ΠΑΥ), η ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας στους υφάλμυρους σχηματισμούς
(λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια, κ.λπ.) αλλά και στα
λοιπά εσωτερικά ύδατα της χώρας (λίμνες, ποτάμια,
πηγές) δεν απαιτεί ανάλογο προσδιορισμό, εφενός γιατί,
σε αντίθεση με το μεγάλο μήκος της παράκτιας ζώνης,
οι περιοχές των υφάλμυρων σχηματισμών καθώς και οι
περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών
σε γλυκέα ύδατα είναι περιορισμένες σε επίπεδο χώρας
(σε έκταση και αριθμό), εφ’ ετέρου είναι προσδιορισμέ−
νες από τις φυσικές − περιβαλλοντικές – οικολογικές
διεργασίες που διέπουν τις περιοχές αυτές και είναι
εκ φύσεως κατάλληλες για την ανάπτυξη υδατοκαλ−
λιέργειας.
19. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στους υφάλμυ−
ρους σχηματισμούς (λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια,
κ.λπ.) αλλά και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της χώρας
(λίμνες, ποτάμια, πηγές) και τεχνητά υδροστάσια, σε
συνδυασμό με τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτι−
κού τουρισμού, ως συμπληρωματικής δραστηριότητας
(αλιευτικός τουρισμός, ιχθυοτουρισμός), την αναψυχή
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σύμφωνα με τη
διεθνή εμπειρία και επιτυχημένη πρακτική, έχει θετικό
ρόλο στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
20. Οι υφάλμυροι χερσαίοι σχηματισμοί (λιμνοθάλασ−
σες, αύλακες, κανάλια) και τα εσωτερικά ύδατα χαρακτη−
ρίζονται από διαφορετική βαθμίδα μέτρων προστασίας,
όπως αυτά ισχύουν στις σχετικές θεσμικές διατάξεις.
Στις περιπτώσεις χαρακτηρισμών ως προστατευόμε−
νων περιοχών, προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι και
προϋποθέσεις ώστε η υδατοκαλλιεργειτική δραστη−
ριότητα να συμβάλει και να διασφαλίζει τις φυσικές
− περιβαλλοντικές – οικολογικές διεργασίες που διέπουν
τις περιοχές αυτές, καθώς και την υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός αυτών.
21. Βασική αρχή λειτουργίας των μονάδων υδατο−
καλλιέργειας αποτελεί και η διασφάλιση της φυσικής
κατάστασης των άγριων πληθυσμών, των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και γενικότερα της βιοποικιλότητας,
κυρίως από τη διαφυγή ψαριών από τη μονάδα.
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22. Η υγεία και η ευζωϊα των ζώων υδατοκαλλιέργειας
αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και για την ποιότητα των προϊόντων υδατο−
καλλιέργειας.
23. Η πολιτική στήριξης των προϊόντων βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας από την Ε.Ε. θεωρείται καταλύτης
για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό κλάδο υδατοκαλλιέργειας
που συνδέεται στενά με τη βελτιστοποίηση του προ−
ϊόντος, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και να
βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας
σ’ αυτούς προϊόντα υψηλής ποιότητας για μια υγιεινή
και ισορροπημένη διατροφή.
24. Βασικό στόχο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού αποτελεί «η στήριξη της υδατοκαλλιεργη−
τικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστα−
σία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται από μη
συμβατές δραστηριότητες» με κατευθύνσεις για την
επίτευξή του:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλ−
λιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων
μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο
φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων
σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή
και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε ορ−
γανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση
όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την πα−
ροχή σχετικών κινήτρων. Κατά τις διαδικασίες αυτές,
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου
η προσαρμογή να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
βιωσιμότητα του κλάδου.
Προώθηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδα−
τοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε περιοχές μεγάλης συγκέ−
ντρωσης υδατοκαλλιεργειών, με στόχο την ορθολογική
διαχείριση και ανάπτυξή τους, την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσε−
ων υποστήριξης (αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήρια,
ιχθυογεννητικοί σταθμοί, κ.ά.)
Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε λιμνοθάλασσες, σε
λίμνες καθώς και σε εκβολικά συστήματα ποταμών κατά
τρόπο συμβατό με το ευαίσθητο περιβάλλον των περι−
οχών αυτών και την παραγωγική τους ικανότητα.
25. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό όσον αφορά τη
σχέση Τουρισμός – Υδατοκαλλιέργεια ορίζει ότι:
«Η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών
πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζο−
νται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγά−
λο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού.
Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η
χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματά
τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε
μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς.
Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού
ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋπο−
θέσεις δυνατή και επιθυμητή.
Απαραίτητος όρος για τη συνδυασμένη ανάπτυξή τους
είναι η διατήρηση υψηλής «ποιότητας περιβάλλοντος».
26. Η κλιματική αλλαγή, της οποίας βασικές επιπτώσεις
μεταξύ των άλλων είναι, η αύξηση της θερμοκρασίας
των υδάτων και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας,
αλλά και η αύξηση της συχνότητας ακραίων καιρικών
φαινομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται στις φυσικο−χη−
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μικές και βιολογικές παραμέτρους των υδάτων, και με
αναμενόμενες θετικές και αρνητικές συνέπειες για την
υδατοκαλλιέργεια, χωρίς όμως από σχετικές μελέτες
που έχουν εκπονηθεί να προκύπτει αν οι συνέπειες
αυτές μπορεί να εκδηλωθούν τουλάχιστον βραχυπρό−
θεσμα, αλλά και κατά πόσο οι θετικές επιπτώσεις θα
υπερκεράσουν τις αρνητικές ή το αντίστροφο.
27. Η εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (θαλασσινού και
γλυκού νερού) σε κλειστά συστήματα επεξεργασίας
νερού, ήδη εφαρμόζεται και αναμένεται μελλοντικά να
παρουσιάσει πρόσθετο ενδιαφέρον, ως υπερεντατική
μέθοδος υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρμογή αυτής της
μεθόδου, με υψηλότερο κόστος επένδυσης, εξυπηρετεί
την εκτροφή ειδών με πολύ υψηλή εμπορική αξία και
συμβάλλει στη μείωση των πιέσεων χρήσης νερού και
όχι μόνο.
28. Η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων
με εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας (επιπλέουσες
και υποπλέουσες) μπορεί να αποτελέσει μία νέα κατη−
γορία υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας.
Μέρος των μέσων και μεθόδων, όπως ενδεικτικά οι βυ−
θιζόμενοι ιχθυοκλωβοί, μπορούν να συμβάλλουν στην
άρση ή τον περιορισμό συγκρούσεων χρήσεων στην
παράκτια ζώνη.
29. Η μέχρι σήμερα έλλειψη ολοκληρωμένων κατευ−
θύνσεων για την ανάπτυξη και χωροταξική οργάνωση
των υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο, δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα (χρονοβόρες διαδικασίες – διαφο−
ρετικά κριτήρια κ.λπ.) στη χωροθέτηση και τη λειτουρ−
γία της. Παράλληλα ενοχοποιείται για δυσλειτουργίες
στις ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου στα υποκείμενα
διοικητικά επίπεδα.
30. Η θέσπιση ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδια−
σμού για τις υδατοκαλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο, θα
δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων ανά−
πτυξης για τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης και τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να προσανατολιστούν στις
κατάλληλες από χωροταξική άποψη θέσεις, να περιορι−
στούν κατά το δυνατόν οι συγκρούσεις που αναφύονται
στο πεδίο και να προστατευθεί το περιβάλλον.
31. Οι χωρικές ανάγκες της υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας, όσον αφορά τη θαλάσσια υδατο−
καλλιέργεια, είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με
το μήκος των ακτών της χώρας και συγκριτικά με τις
ανάγκες ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων κυρίως της
οικιστικής και του τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι η ολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση των μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται μόλις σε 8 τετρ. – χλμ.,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Εγκρίνουμε:
1. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε−
ων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδι−
ασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέρ−
γειες, και τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις
που προβλέπονται σ’ αυτή για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχόμενα θα προ−
κύψουν από την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου.
2. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει−
φόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, το κείμενο
του οποίου ακολουθεί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και περιεχόμενο
Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια−
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργει−
ες είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων
για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του
κλάδου στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς
τούτο υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της προστα−
σίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου.
Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευ−
θύνσεις, για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργά−
νωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με
εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια
θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέρ−
γειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβι−
ων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα),
κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωρο−
θέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα, κριτήρια
και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων
όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο
χωροταξικό σχεδιασμό.
Επίσης προτείνονται μέτρα και δράσεις θεσμικού και
διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρό−
γραμμα δράσης.
Άρθρο 2
Στόχοι του Ειδικού Πλαισίου
Το Ειδικό Πλαίσιο έχει τους ακόλουθους γενικούς
στόχους:
Προώθηση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα
διασφαλίζει την ενίσχυση του τομέα και την αξιοποί−
ηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των Ελληνικών
θαλασσών και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών
του Ελλαδικού χώρου, δημιουργώντας πολλαπλασιαστι−
κά αποτελέσματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
Προώθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση της υδατοκαλλι−
εργητικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους βασικούς
στόχους του Γενικού Πλαισίου για ορθολογική διαχεί−
ριση του χώρου, προστασία των ευαίσθητων φυσικών
πόρων και του τοπίου και περιορισμό των παραγόντων
υποβάθμισης του χώρου.
Εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξη του
τομέα και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για
την ανάπτυξη νέων μονάδων, για επεκτάσεις ή μετεγκα−
ταστάσεις και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων μονάδων,
καθώς και για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και
μεθόδων καλλιέργειας.
Διασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για την
αύξηση της εθνικής παραγωγής προϊόντων υδατοκαλ−
λιέργειας, τη διεύρυνση των εκτρεφομένων ειδών και
την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλ−
λιέργειας τα οποία είναι ασφαλή και υψηλής ποιότη−
τας, με υποστήριξη της στροφής προς τη βιολογική
υδατοκαλλιέργεια.
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Εξορθολογισμός της χωροθέτησης των υδατοκαλ−
λιεργειών με ενίσχυση της οργανωμένης λειτουργίας
των μονάδων έναντι της σημειακής χωροθέτησης και
θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης
των μεμονωμένων μονάδων.
Ρύθμιση των σχέσεων της υδατοκαλλιεργητικής δρα−
στηριότητας με κλάδους ή δραστηριότητες με τις οποί−
ες υπάρχει δυνητικά σύγκρουση ή ανταγωνισμός, π.χ. με
την τουριστική δραστηριότητα και την επαγγελματική
αλιεία,με επιδίωξη την επίτευξη συμπληρωματικότη−
τας μεταξύ τους, έτσι ώστε να προωθείται η ανάπτυξη
περιοχών απομακρυσμένων ή / και μειονεκτικών, μέσω
της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της πο−
λυδραστηριότητας, της προαγωγής και βελτίωσης των
επαγγελματικών δεξιοτήτων και της ισότητας των δύο
φύλων.
Συνδυασμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, επαγγελ−
ματικής αλιείας και τουρισμού, κυρίως στα εσωτερικά
ύδατα (Λιμνοθάλασσες – Λίμνες – Ποτάμια) λόγω της
φύσης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στα
ύδατα αυτά στο πλαίσιο προώθησης της πολυδραστη−
ριότητας και των ενεργειών για τη χωρική διάρθρωση,
εξειδίκευση και εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας
των τομέων παραγωγής.
Στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρή−
σεων του τομέα δημιουργώντας σταθερό αναπτυξιακό
πλαίσιο και συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας με
καλύτερο συντονισμό των πολιτικών που έχουν χω−
ρική διάσταση και αφορούν την υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τομέα με τη
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και κυρίως
της εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου για ανάπτυξη
νέων μονάδων καθώς και την επέκταση ή / και μετε−
γκατάσταση υφιστάμενων.
Εξειδίκευση και αναπροσαρμογή των στόχων, κατευ−
θύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νο−
μοθεσίας, όσον αφορά τη χωροταξική διάρθρωση και
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.
Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργί−
ας των υποδοχέων και μονάδων υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας, με γνώμονα την διασφάλιση της ποι−
ότητας του περιβάλλοντος.
Προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ευ−
ζωίας των ζώων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
Προσαρμογή της πολιτικής ανάπτυξης του τομέα στις
νέες προκλήσεις των αγορών των αλιευτικών προϊό−
ντων, στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ε.Ε. και άλλες
συναφείς πολιτικές.
Ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια,
νέες καινοτομικές τεχνολογίες παραγωγής και πειρα−
ματική υδατοκαλλιέργεια.
Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί
α. Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται θέματα χω−
ρικής οργάνωσης της καλλιέργειας υδρόβιων οργανι−
σμών όλων των κατηγοριών και σε όλες τις κατηγορίες
υδάτων κατά την έννοια του Νόμου 3199/2003 «περί
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ»
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β. Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Πλαισίου,
οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έν−
νοια.
Υδατοκαλλιέργεια: η καλλιέργεια ή εκτροφή υδρόβιων
οργανισμών με τη χρήση διαφόρων τεχνικών με σκοπό
την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περι−
βάλλοντος, της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών.
Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν, καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι την εξαλίευσή
τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου.
Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτρο−
φής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες χα−
ρακτηρίζονται από μικρό βαθμό παρέμβασης εκ μέρους
του εκτροφέα/καλλιεργητή, όσον αφορά το περιβάλλον
εκτροφής και τη διατροφή, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης
τους και παράλληλα από χαμηλή παραγωγική ικανότητα
καθώς και σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιμα−
τολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων.
Εντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις εκτρο−
φής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου ο άν−
θρωπος επεμβαίνει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρη−
σιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το είδος
εκτροφής. Η εντατική εκτροφή εξασφαλίζει υψηλές
αποδόσεις παραγωγής.
Ημιεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις
εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, όπου
ο άνθρωπος επεμβαίνει σε ένα ή σε όλα τα στάδια
ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανά−
λογα με το εκτρεφόμενο είδος. Η ημιεντατική εκτροφή
εξασφαλίζει αρκετά καλές αποδόσεις παραγωγής.
Υπερεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκμεταλλεύσεις
εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε ένα
πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, στις οποίες υπάρχει
ανθρώπινη παρέμβαση τόσο στις φυσικο−χημικές παρα−
μέτρους του νερού, όσο και στη διαδικασία εκτροφής
(χορήγηση αποκλειστικά τεχνητής τροφής). Η υπερεντα−
τική εκτροφή εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις
παραγωγής.
Δοκιμαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών: Πρω−
τότυπη μορφή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, η
οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συμβατικές ή νέου
τύπου εγκαταστάσεις.
Κλειστά κυκλώματα εκτροφής: οι εκμεταλλεύσεις υπε−
ρεντατικής υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βασίζονται
στην επαναχρησιμοποίηση του νερού εκτροφής, εντός
θερμομονωμένων εγκαταστάσεων με τη χρήση τεχνη−
τών μέσων, στις οποίες δημιουργούνται ιδανικές συνθή−
κες εκτροφής. Χαρακτηρίζονται από τις περιορισμένες
ανάγκες σε νερό, το υψηλό κόστος κατασκευής και
λειτουργίας, τις αυξημένες διαχειριστικές διαδικασίες.
Πολυκαλλιέργεια: η εκτροφή ή καλλιέργεια δύο ή
περισσοτέρων ειδών υδρόβιων οργανισμών, συνήθως
διαφορετικών τροφικών επιπέδων, στις ίδιες εγκατα−
στάσεις.
Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): θα−
λάσσιες περιοχές που πληρούν συγκεκριμένα χαρα−
κτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών,
εντός των οποίων χωροθετούνται μονάδες σε α) ορ−
γανωμένους υποδοχείς, με τη μορφή Π.Ο.Α.Υ., β) Περι−
οχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ). και γ)
μεμονωμένα.
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργει−
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ών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανω−
μένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η
συνολική έκταση μίσθωσης των μονάδων υδατοκαλλι−
έργειας της ΠΟΑΥ, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους,
είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων.
Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.):
θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσ−
σονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνο−
λική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των
εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα,
ενώ η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι από 500μ
έως δύο (2) χιλιόμετρα κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο
σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση
πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
Μεμονωμένη ή Σημειακή μονάδα: μονάδα θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας εντός ή εκτός Π.Α.Υ. για την οποία
ισχύουν κατά περίπτωση ειδικοί περιορισμοί και όροι ως
προς την έκταση, τη δυναμικότητα και την απόστασή
της από άλλες μονάδες, από όρια ΠΟΑΥ και από την
πλησιέστερη μονάδα σε ΠΑΣΜ
Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας: εγκαταστάσεις
σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, που χρησιμοποιού−
νται για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (στην επι−
φάνεια ή/και στη στήλη του νερού), αποτελούμενες από
ένα ή περισσότερα πάρκα εκτροφής, που απαρτίζονται
από ένα σύνολο πλωτών συστημάτων εκτροφής (σε
μία ή περισσότερες συστοιχίες), ή/και πλωτές εξέδρες
εργασίας, πλωτούς διαδρόμους, φορτηγίδες, κατάλληλα
αγκυροβολημένες, κ.λπ.
Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: η θαλάσ−
σια μισθωμένη έκταση ενιαία ή σε πάρκα, για την οποία
αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις
συντεταγμένες των άκρων της.
Πάρκο εκτροφής: Η ενιαία μισθωμένη έκταση στην
οποία πραγματοποιείται εκτροφή υδρόβιων οργανισμών
και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα μονάδας υδα−
τοκαλλιέργειας.
Ωφέλιμη ή παραγωγική έκταση θαλάσσιας μονάδας: Η
εκάστοτε οριζόμενη ως ανώτατο ποσοστό της μισθω−
μένης θαλάσσιας έκτασης, που μπορεί να καλυφθεί από
τις εγκαταστάσεις καλλιέργειας και εκτροφής (ιχθυο−
κλωβούς, μάνες κ.λπ.) και τις λοιπές πλωτές εγκατα−
στάσεις της μονάδας.
Πλωτός ιχθυοκλωβός: ειδικό πλαίσιο (συνήθως τετρά−
γωνο ή κυκλικό), από ποικίλα υλικά, στο οποίο προσαρ−
μόζεται δίχτυ διαφόρων διαστάσεων και διαφορετικού
βάθους και ανοίγματος «ματιών», εντός του οποίου
πραγματοποιείται η εκτροφή.
Πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας: ειδική κα−
τασκευή, από ποικίλα υλικά, κατάλληλα εγκατεστημένη
πλησίον των ιχθυοκλωβών και συνδεδεμένη με σύστημα
αγκυροβόλησης, επί της οποίας εκτελούνται βοηθητικές
εργασίες σχετικές με τη διαχείριση της παραγωγής
της μονάδας.
Πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα: ειδική πλωτή κατα−
σκευή, από ποικίλα υλικά, η οποία διαθέτει μηχανή κα−
τάλληλη να της εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς
υλικών από τη στερεά στις πλωτές εγκαταστάσεις της
υδατοκαλλιεργητικής μονάδας και αντιστρόφως.
Βυθιζόμενοι κλωβοί: ιχθυοκλωβοί που χρησιμοποιού−
νται για την εκτροφή των ψαριών σε θάλασσες ή σε
λίμνες με μεγάλο κυματισμό, για την προστασία των

ψαριών. Χρησιμοποιούνται κλωβοί διαφόρων σχημάτων
και υλικών, οι οποίοι βυθίζονται και συγκρατούνται σε
ελεγχόμενο βάθος ή στο βυθό της θάλασσας.
Υδρανάπαυση (fallowing): διαδικασία για την αντιμε−
τώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λειτουρ−
γούσες μονάδες υδατοκαλλιέργειας που συνίσταται
στη μετακίνηση των εγκαταστάσεων εκτροφής σε άλλη
θέση για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Συνοδές εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων: οι απα−
ραίτητες εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουρ−
γία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μόνιμες ή μη,
επί χερσαίων εκτάσεων, συνήθως εγγύς των πλωτών
εγκαταστάσεων.
Εγκαταστάσεις υποστήριξης: οι απαραίτητες εγκα−
ταστάσεις για την υποστήριξη των μονάδων εκτροφής
ειδών υδατοκαλλιέργειας.
Σταθμός παραγωγής γόνου (εκκολαπτήριο): εγκατα−
στάσεις εκκόλαψης και εκτροφής των ζώων υδατοκαλ−
λιέργειας στα πρώτα στάδια της ζωής τους.
Ιχθυογεννητικός σταθμός: εγκαταστάσεις αναπαρα−
γωγής, εκκόλαψης και εκτροφής στα πρώτα στάδια της
ζωής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανο−
μένων ή μη εγκαταστάσεων προπάχυνσης.
Εγκαταστάσεις προπάχυνσης: εγκαταστάσεις εκτρο−
φής των υδρόβιων οργανισμών μετά τα πρώτα στάδια
ανάπτυξής τους και μέχρι τη μεταφορά τους στις εγκα−
ταστάσεις πάχυνσης.
Εγκαταστάσεις εγκλιματισμού: εγκαταστάσεις προ−
σωρινής διατήρησης των υδρόβιων οργανισμών μετά
τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και πριν τη με−
ταφορά τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης.
Εγκαταστάσεις πάχυνσης: εγκαταστάσεις χερσαίες
ή θαλάσσιες, όπου μεταφέρεται ο γόνος των υδρόβι−
ων οργανισμών προς εκτροφή μέχρι να φθάσουν στο
εμπορεύσιμο μέγεθος.
Πλωτό σύστημα καλλιέργειας οστράκων (Long line):
σύστημα που αποτελείται από παράλληλες γραμμές
παραγωγής (σχοινιά – μάνες), αγκυροβολημένες στα
άκρα τους, που επιπλέουν με τη βοήθεια πλωτήρων.
Από τις γραμμές παραγωγής αναρτώνται οι αρμαθιές
ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων.
Πασσαλωτό σύστημα καλλιέργειας οστράκων (pole):
σύστημα που αποτελείται από παράλληλες γραμμές
παραγωγής (μάνες) στερεωμένες στα άκρα τους σε
οριζόντιους δοκούς, που με τη σειρά τους στηρίζονται
σε κάθετους πασσάλους στηριγμένους στο βυθό της
θάλασσας. Από τις γραμμές παραγωγής αναρτώνται οι
αρμαθιές ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων.
Κυκλικού τύπου μονάδα εκτροφής οστράκων: Μονάδα
που αποτελείται από επάλληλους κυκλικούς πλωτήρες,
στους οποίους αναρτώνται οι αρμαθοί.
Αρθρωτού τύπου πλωτή οστρακοκαλλιέργεια: Τύπος
πλωτής καλλιέργειας κατάλληλος για την αντιμετώπιση
ακραίων καιρικών συνθηκών, που δεν επιτρέπει τη βύ−
θιση των αρμαθών και την απώλεια ζωικού κεφαλαίου
και επιβάρυνσης του υποστρώματος.
Δίσκοι εκτροφής (trays): ειδικοί διάτρητοι πλαστικοί
δίσκοι (καλάθια), διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, που
αναρτώνται στη θαλάσσια στήλη σε κάθετη διάταξη με−
ταξύ τους, εντός των οποίων τοποθετούνται και εκτρέ−
φονται οστρακοειδή και άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί.
Αρμαθιά (sock): αναρτώμενο κυλινδρικό δίχτυ με
άνοιγμα «ματιών» ανάλογο με το μέγεθος των οστρά−
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κων. Το μήκος του ποικίλλει ανάλογα με το βάθος της
θάλασσας, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα.
Κλειστός κόλπος: παράκτιος σχηματισμός κατά τον
οποίο τμήμα θάλασσας εισέρχεται στην ξηρά, όπου το
μήκος του (μεγαλύτερος άξονας) είναι ίσο ή μεγαλύτε−
ρο από το άνοιγμα του στομίου του ή η ταχύτητα των
θαλασσίων ρευμάτων δεν ξεπερνά τα 3 cm/s.
Εγκαταστάσεις συσκευασίας: Κάθε χερσαία εγκατά−
σταση στην οποία εκτελούνται εργασίες για την προ−
στασία των αλιευτικών προϊόντων, με τη χρησιμοποίη−
ση περιτυλίγματος ή περιέκτη ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου συσκευασίας.
Εγκαταστάσεις συντήρησης μη μεταποιημένων αλιευ−
τικών προϊόντων: Οποιαδήποτε χερσαία εγκατάσταση
στην οποία τα αλιευτικά προϊόντα υποβάλλονται σε
διαδικασία ψύξης, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται.
Κέντρα καθαρισμού (εξυγίανσης) οστρακοειδών: εγκα−
τάσταση που διαθέτει δεξαμενές τροφοδοτούμενες με
καθαρό θαλάσσιο νερό, στις οποίες τοποθετούνται τα ζώ−
ντα δίθυρα μαλάκια για όσο χρόνο απαιτείται για τον πε−
ριορισμό του μικροβιακού φορτίου ή και άλλων ρυπαντών,
ώστε να είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Κέντρα Αποστολής οστρακοειδών: Κάθε χερσαία ή
πλωτή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την πα−
ραλαβή, το φινίρισμα, το πλύσιμο, τον καθαρισμό, την
ταξινόμηση κατά μέγεθος, την συσκευασία των ζώντων
δίθυρων μαλακίων.
Δεξαμενές υγειονομικής απομόνωσης (καραντίνας):
χερσαίες δεξαμενές με ανεξάρτητη τροφοδότηση και
αποχέτευση του νερού, όπου τοποθετούνται προληπτι−
κά για υγειονομικούς λόγους οι υδρόβιοι οργανισμοί που
εισάγονται στη μονάδα και πριν την τοποθέτηση τους
στις δεξαμενές εκτροφής. Χρησιμοποιούνται επίσης
στην περίπτωση εκδήλωσης ασθενειών.
Ξενικό είδος: είδος ή υποείδος οργανισμού που απα−
ντά εκτός της γνωστής φυσικής κατανομής του και της
περιοχής της φυσικής δυνητικής διασποράς του.
Φέρουσα ικανότητα υποδοχέα εγκατάστασης παρα−
γωγικών μονάδων: η φέρουσα ικανότητα του οικοσυ−
στήματος ως προς την υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ένα
εργαλείο με το οποίο δύναται να εκτιμηθεί η μέγιστη
βιομάζα ενός ή περισσότερων ειδών εκτροφής, που μπο−
ρεί να υποστηρίξει ένας δεδομένος χώρος, λαμβάνοντας
υπόψη τη βιωσιμότητα των οργανισμών και την αειφορία
του περιβάλλοντος.
Μέγιστη δυναμικότητα παραγωγικής μονάδας: ο προσδι−
ορισμός της μέγιστης δυναμικότητας μονάδας υδατοκαλλι−
έργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμικές διατάξεις.
Μέγιστη δυναμικότητα παραγωγικής μονάδας: ο
προσδιορισμός της μέγιστης δυνατής ετήσιας παρα−
γωγής, στο δεδομένο χώρο και όγκο νερού της μονάδας,
λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές – οικολογικές απαι−
τήσεις του κάθε εκτρεφόμενου οργανισμού, καθώς και
τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του οικοσυστήματος
για μια αειφόρο διαχείριση.
Άρθρο 4
Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα –
Αναγκαίες υποδομές
για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών
Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας (περιβαλλοντικά,
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χωροταξικά και αναπτυξιακά) και τις υδατοκαλλιεργη−
τικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν οικονομικό
και κοινωνικό ενδιαφέρον στη χώρα, διακρίνονται οι
ακόλουθες κατηγορίες:
Υδατοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών (πλην οστρα−
κοκαλλιεργειών)
Οστρακοκαλλιέργειες
Υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων
Καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλ−
μυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες και λοιποί υδάτι−
νοι σχηματισμοί)
2. Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων ανά Τύπο Υδατοκαλ−
λιέργειας
α. Υδατοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών
Αφορούν σε καλλιέργειες ιχθύων, καρκινοειδών, κε−
φαλόποδων, φυκιών κ.λπ.
α1.Οι καλλιέργειες ιχθύων εντατικής μορφής, πραγμα−
τοποιούνται κυρίως σε μισθωμένες θαλάσσιες εκτάσεις,
με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών. Οι μονάδες απο−
τελούνται, τόσο από πλωτές εγκαταστάσεις (κλωβοί
– εξέδρες εργασίας, κ.λπ.) κατάλληλα αγκυροβολημένες,
όσο και από συνοδές χερσαίες υποδομές, όπως προσ−
διορίζονται παρακάτω.
Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης της μισθωμένης θα−
λάσσιας έκτασης με πλωτές εγκαταστάσεις, καθορί−
ζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μισθωμένη
έκταση οριοθετείται από τις συντεταγμένες των άκρων
της και σημαίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΓΕΝ
/ Δ/νση Φάρων.
Οι τιμές των παραμέτρων εκτροφής ορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις.
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 έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέ−
τηση 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. γεωτρή−
σεις) και απορροής υδάτων
γ) Σύστημα όδευσης τροφών (σιλό, σωληνώσεις
κ.λπ.)
δ) Αποθήκες
ε) Φυλάκια
στ) Χώροι φύλαξης διχτυών
ζ) Κλίβανος αποτέφρωσης
η) Χώροι παραμονής προσωπικού
θ) Απόληξη οδού πρόσβασης και χώρος κίνησης οχη−
μάτων
ι) υποδομές μεταφόρτωσης οστράκων από το βοηθη−
τικό σκάφος εκτροφής σε φορτηγό ψυγείο
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.
α2. Οι υδατοκαλλιέργειες λοιπών θαλασσινών ειδών
(κεφαλόποδα, καρκινοειδή κ.λπ.), συνήθως ασκούνται επί

36564

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του θαλάσσιου βυθού. Ως προς τις συνοδές χερσαίες
υποδομές οι χωρικές τους ανάγκες είναι ανάλογες με
αυτές των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων.
α3. Σε χερσαίες εγκαταστάσεις εντός χωμάτινων, τσι−
μεντένιων ή/και πλαστικών δεξαμενών, εντός ή εκτός
στεγασμένου χώρου, ή σε κλειστά κυκλώματα νερού,
είναι δυνατή η εκτροφή υδροβίων οργανισμών θαλασ−
σινού νερού με το εντατικό, ημιεντατικό ή υπερεντατικό
σύστημα. Για τις συνοδές τους υποδομές ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο α1.
β. Οστρακοκαλλιέργειες
Οι καλλιέργειες οστρακοειδών εντατικής μορφής
πραγματοποιούνται σε μισθωμένες θαλάσσιες εκτάσεις,
σύμφωνα με τις εξής μεθόδους:
Το πλωτό σύστημα (Long line) και το πασσαλωτό σύ−
στημα (pole) – όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της
παρούσας.
Με κυκλικούς πλωτήρες
Με αρθρωτού τύπου εγκαταστάσεις
Σε κατακόρυφες στήλες με χρησιμοποίηση δίσκων,
πανεριών κ.λπ.
Καλλιέργεια στο βυθό
Οι μονάδες οστρακοκαλλιέργειας αποτελούνται από
πλωτές και συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις, οι οποίες
στο σύνολό τους (πλην των προβλητών), όπως και στις
ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών, έχουν μη μόνιμο
χαρακτήρα.
Για τη χωροθέτηση των χερσαίων υποδομών, οι προ−
ϋποθέσεις εγκατάστασης είναι ίδιες με της ιχθυοκαλλι−
έργειας θαλασσινών ειδών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
διατήρηση και επέκταση συνοδών χερσαίων υποδομών,
που διατηρούν παραδοσιακές μορφές εγκαταστάσεων
(π.χ. πασσαλωτοί οικίσκοι μυδοκαλλιεργητών Θερμαϊκού
Κόλπου)
γ. Υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων
Οι υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων −στην πλειοψη−
φία τους εντατικής μορφής−, πραγματοποιούνται εγγύς
ή εντός υδάτινων συστημάτων (πηγών, ποταμών και
λιμνών), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται χρήση
υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εκτός της
εκτροφής ιχθύων και η εκτροφή καραβίδων, βατράχων
καθώς και η καλλιέργεια φυκών κ.λπ.
Η μέθοδος εκτροφής που εφαρμόζεται είναι κυρίως
με δεξαμενές (τσιμεντένιες ή χωμάτινες ή άλλου υλι−
κού), κατάλληλα διαμορφωμένες για την παροχή και
την κυκλοφορία εντός αυτών του ύδατος, αλλά και την
αποχέτευσή του. Εκτροφή μπορεί να πραγματοποιη−
θεί επίσης σε πλωτές εγκαταστάσεις εντός λιμνών και
ιδιαίτερα των φυσικών. Στις τεχνητές λίμνες, πέραν
της διαφορετικής κύριας χρήσης, παρουσιάζονται δυ−
σχέρειες, που οφείλονται στη μεγάλη μεταβολή της
στάθμης του ύδατος και τη μορφή του βυθού (ύπαρξη
κτισμάτων, δένδρων κ.λπ.), καθώς και σε ειδικά καθε−
στώτα διαχείρισης.
Στο παρόν Πλαίσιο δεν καθορίζονται ΠΑΥ στο χερ−
σαίο χώρο, διότι οι περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης
υδατοκαλλιεργειών σε γλυκέα ύδατα εξαρτώνται άμεσα
από την ύπαρξη οικοσυστημάτων γλυκέων υδάτων. Η
απουσία ΠΑΥ δεν περιορίζει, ωστόσο, τη δυνατότητα
δημιουργίας ΠΟΑΥ, ειδικά στις περιοχές με μεγάλη συ−
γκέντρωση μονάδων.
Η εκάστοτε αναγκαία χερσαία έκταση για τις μονάδες

καθορίζεται από το είδος του υδρόβιου οργανισμού
προς εκτροφή και από τη μέθοδο εκτροφής. Οι τιμές
των παραμέτρων εκτροφής ορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Ειδικές κατασκευές και εξοπλισμοί απαιτούνται στις
περιπτώσεις εφαρμογής κλειστού κυκλώματος κυκλο−
φορίας του ύδατος, που αφορούν τη διατήρηση της
υψηλής ποιότητας της επαναχρησιμοποιούμενης πο−
σότητας αυτού.
Τη μονάδα αποτελούν το σύστημα παροχής ύδατος,
οι εγκαταστάσεις εκτροφής (δεξαμενές ή πλωτές εγκα−
ταστάσεις), το αποχετευτικό σύστημα και οι συνοδές
λοιπές εγκαταστάσεις (αποθήκες, γραφεία και κτίρια
προσωπικού, ψυγεία, φυλάκιο, μηχανοστάσιο, συνεργείο,
εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων κ.λπ.), ενώ δύναται
να υπάρχει και σταθμός παραγωγής γόνου.
Κάθε χερσαία μονάδα υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα με
τη δυναμικότητά της, εξασφαλίζει τις δικές της συνοδές
και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
δ. Καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά
υφάλμυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες και λοιποί
υδάτινοι σχηματισμοί)
Οι Λιμνοθάλασσες είναι φυσικά, ανοικτά, ευαίσθητα,
παράκτια υδάτινα οικοσυστήματα, υπάγονται σε διάφο−
ρα (και διεθνή) καθεστώτα προστασίας και λειτουργούν
ως μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής και ημιεντα−
τικής μορφής.
Χαρακτηρίζονται για τα υφάλμυρα ύδατά τους και
τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης ορισμένων υδρόβιων
οργανισμών, κυρίως ευρύαλων υδρόβιων οργανισμών,
που εισέρχονται σ’ αυτές συγκεκριμένη χρονική περίοδο
από την ανοικτή θάλασσα.
Οι επεμβάσεις στη γεωμορφολογία των λιμνοθαλασ−
σών και οι κατασκευές που τις συνοδεύουν για την
εκτροφή υδρόβιων οργανισμών εξαρτώνται κυρίως από
την τοπογραφία της περιοχής, το βάθος, τη φύση του
θαλάσσιου πυθμένα, τις κινήσεις των θαλάσσιων μαζών,
το ύψος του αναπτυσσόμενου κύματος κ.λπ., αλλά κυρί−
ως από το είδος του εκτρεφόμενου οργανισμού.
Κατά κανόνα για την ομαλή λειτουργία των λιμνοθα−
λασσών, οι μισθωτές τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν
τη συνεχή λειτουργία των ιχθυοσυλληπτικών εγκατα−
στάσεων και τη διαρκή επικοινωνία τους με τη θάλασσα,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
Η διευκόλυνση της εισόδου των ιχθυδίων στη λιμνο−
θάλασσα.
Η προστασία των ιχθυδίων από τους θηρευτές τους.
Η ικανοποίηση των βιολογικών απαιτήσεων των εκτρε−
φόμενων ψαριών.
Η άνετη σύλληψή τους, στην προσπάθεια εξόδου τους
από τη λιμνοθάλασσα.
Οι απαραίτητες επεμβάσεις απαιτούν, επομένως, κα−
τασκευές για:
Την εσόδευση του γόνου
Την δημιουργία νηπιακών περιοχών (τάφροι προπά−
χυνσης γόνου) για την προστασία των εισερχομένων
ιχθυδίων
Τη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής (κανάλια κυ−
κλοφορίας νερού, τάφροι διαχείμασης).
και για
Την εξαλίευση σε ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις,
που λειτουργούν και ως διαλογείς των συλλαμβανόμε−
νων ιχθύων ανάλογα με το μέγεθός τους.
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Στις βασικές κατασκευές και επεμβάσεις, που είναι
απαραίτητες για τη άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα
βοηθητικά κτίσματα, που έχουν στόχο την εξυγίανση
του παραγόμενου προϊόντος και τη διαφύλαξη της
υγείας του καταναλωτή, τη διακίνηση και εμπορία του
τελικού προϊόντος και τα κτίσματα που προορίζονται
για την παραμονή του προσωπικού και τη φύλαξη των
εγκαταστάσεων, οι οποίες χωροθετούνται όπου επιτρέ−
πεται από το καθεστώς προστασίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαχείριση
των λιμνοθαλασσών ανατίθεται κατά προτεραιότητα
σε αλιευτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση οι αναπτυξιακές προοπτικές τους
αφορούν κυρίως την αξιοποίηση των ιδιαίτερων οικο−
λογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους,
έτσι ώστε σε συνδυασμό με την υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα να υπάρξει δυνατότητα παράλληλης
ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού (αλιευτικός τουρι−
σμός – ιχθυοτουρισμός), σύμφωνα και με τυχόν καθε−
στώς προστασίας που τις διέπει.
Στο παρόν Πλαίσιο δεν καθορίζονται ΠΑΥ στα φυσι−
κά υφάλμυρα οικοσυστήματα, διότι οι περιοχές αυτές
αφενός είναι περιορισμένες σε επίπεδο χώρας (σε έκτα−
ση και αριθμό), αφετέρου η ορθολογική αλιευτική και
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, αποτελεί βασικό
διαχειριστικό εργαλείο. Η απουσία ΠΑΥ δεν περιορίζει,
ωστόσο, τη δυνατότητα δημιουργίας ΠΟΑΥ, ειδικά στις
περιοχές με συγκέντρωση μονάδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5
Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης
Υδατοκαλλιεργειών
Το παρόν Πλαίσιο παρέχει κατευθύνσεις για τη χω−
ροθέτηση σε εθνικό επίπεδο:
1) της θαλάσσιας υδατοκαλλιεργητικής δραστηριό−
τητας,
2) των υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών γλυκέων υδά−
των (λίμνες, ποτάμια, πηγές κ.λπ.),
3) της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε φυ−
σικά υφάλμυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες, και
λοιποί υδάτινοι σχηματισμοί, κ.α.).
1. Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέρ−
γειας
Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσ−
σονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές,
οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ). Μέσα στις ΠΑΥ
προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα δια−
χείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων
(ΠΑΣΜ). Η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση των ΠΟΑΥ
πραγματοποιείται σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού
(χωροταξικό, πολεοδομικό ή τομεακό). Χωροθέτηση
νέων μονάδων γίνεται σε ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ. Μεμονωμένες
χωροθετήσεις είναι δυνατές σύμφωνα με τους όρους
και περιορισμούς που τίθενται παρακάτω.
Αναλυτικότερα:
α. Χωροθέτηση εντός των Π.Α.Υ. γίνεται είτε:
σε οργανωμένους υποδοχείς, υπό τη μορφή Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),
με την έννοια των Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγι−
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κών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν.
2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική
μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων της
ΠΟΑΥ, για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών, είναι
μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων.
σε Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.).
Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύ−
νολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο όριο
100 στρέμματα, ο μέγιστος αριθμός των μονάδων είναι
πέντε και απέχουν μεταξύ τους από 500 μ. έως δύο (2)
χιλιόμετρα μετρούμενο σε ευθεία. ΟΙ Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν
μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙΙ του πα−
ρόντος άρθρου.
Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω
απόσταση μειώνεται κατά 50%.
μεμονωμένα
i. Υφιστάμενες μονάδες που δεν εντάσσονται σε ΠΟΑΥ
ή ΠΑΣΜ, επειδή βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη
από 2 χλμ από το όριο ΠΟΑΥ ή την πλησιέστερη μονάδα
αντίστοιχα, διατηρούνται με την προϋπόθεση να πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Πλαισίου.
ii. Εγκατάσταση νέων μεμονωμένων μονάδων εντός
των Π.Α.Υ. κατηγορίας Α−Δ, είναι επίσης δυνατή με τις
προϋποθέσεις της επομένης παραγράφου β, με την εξαί−
ρεση ότι η έκταση και η δυναμικότητά τους ορίζονται με
βάση την Κοινή Υπουργική Εγκύκλιο 12570/1866/12.6.2009,
όπως εκάστοτε ισχύει και τους όρους του παρόντος.
iii. Κατ’ εξαίρεση σε ΠΑΥ, όπου δεν υπάρχουν εγκατε−
στημένες μονάδες επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων
χωρίς τους περιορισμούς της επομένης παραγράφου
β.
iv. Σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά που, αν και
ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέ−
πουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων
ζωνών και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ΠΑΥ κατηγο−
ρίας Ε, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση
των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων
μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ,
κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδό−
τησης, σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος.
β. Μεμονωμένη Χωροθέτηση εκτός Π.Α.Υ.
Μεμονωμένη χωροθέτηση νέων υδατοκαλλιεργητικών
μονάδων εκτός ΠΑΥ είναι δυνατή στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στη συνέχεια και εφόσον η ανώτατη μι−
σθωμένη έκταση δεν υπερβαίνει τα 40 στρ. για μονάδες
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ιχθυοκαλλιέργειας και 20
στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Επίσης, οι νέες μονάδες
πρέπει να απέχουν περισσότερο από 5 χλμ. από άλλη
μονάδα, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.
Πειραματικές μονάδες με ειδικές απαιτήσεις (βυθού,
λειτουργικών αναγκών λόγω εκτρεφόμενου είδους
κ.λπ.).
Συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων
ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μονά−
δες υδατοκαλλιέργειας δυναμικότητας έως 15 τόνους
ετησίως κατ’ ανώτατο όριο, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου
είδους, στο πλαίσιο αγροτουριστικής δραστηριότητας,
ως καινοτόμας μορφής εναλλακτικού τουρισμού. Προ−
ϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των
επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή η εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών επι−
χειρήσεων.
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Σε ακατοίκητα νησιά που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες,
παραμεθόριες, ή νησιωτικές περιοχές, με τον όρο να
μπορούν να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που προ−
βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την υγιεινή
και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Η διατήρηση υφισταμένων μεμονωμένων μονάδων
εκτός ΠΑΥ είναι δυνατή, εφόσον δεν μεταβάλλουν τα
χαρακτηριστικά τους (έκταση, δυναμικότητα). Αν η μι−
σθωμένη έκτασή τους είναι μικρότερη των 40 στρ., είναι
δυνατή η επέκτασή τους εντός του ορίου αυτού. Σε
περίπτωση επέκτασης πέραν των 40 στρ. μετεγκαθί−
στανται εντός ΠΑΥ, σύμφωνα με τους όρους και τους
περιορισμούς του παρόντος Πλαισίου.
I) Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέρ−
γειας (Π.Α.Υ.)
Η θαλάσσια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα
αναπτύσσεται σε ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές που
συγκροτούν ενιαίους χώρους με κοινά χαρακτηριστικά,
αναφερόμενες εφεξής ως Περιοχές Ανάπτυξης Υδατο−
καλλιέργειας (Π.Α.Υ.), οι οποίες υποδεικνύουν την καταλ−
ληλότητα των περιοχών για την ανάπτυξη υδατοκαλλι−
εργειών. Από χωροταξική άποψη αποτελούν ευρύτερες
περιοχές αναζήτησης θέσεων για υποδοχείς (ΠΟΑΥ ή
ΠΑΣΜ) και μεμονωμένες μονάδες.
Οι Π.Α.Υ. που εμφανίζονται στον πίνακα 1 και αποτυπώ−
νονται στο χάρτη «Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης
των Υδατοκαλλιεργειών», έχουν επιλεγεί μετά από αξι−
ολόγηση χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξι−
ακών παραμέτρων που έχουν προκύψει από:
α) το Στρατηγικό Πλαίσιο Κατευθύνσεων για την Ανά−
πτυξη των θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
που εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2000 για λογαρια−
σμό της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
β) τις μελέτες ΠΟΑΥ που έχουν εκπονηθεί είτε στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία»
2000−2006», είτε στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000−2006
γ) την πλούσια εμπειρική γνώση και τις δεξιότητες των
ήδη λειτουργουσών και βιώσιμων μονάδων, μέσω της
οποίας επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα για την άσκη−
ση της δραστηριότητας συγκεκριμένων περιοχών
δ) τη χρησιμοποίηση/αξιολόγηση των παρακάτω κρι−
τηρίων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στους πίνακες του
Παραρτήματος Ι της μελέτης του Ειδικού Πλαισίου:
α. Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικού χαρακτήρα
Γεωμορφολογία της περιοχής
Φυσικο−χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των
υδάτων
Ρυθμός ανανέωσης των θαλάσσιων μαζών − ρεύματα
Κυματικό κλίμα
Οικολογική ποιότητα υδάτων
Καθεστώς προστασίας
β. Χαρακτηριστικά χωροταξικού χαρακτήρα
παρουσία ανταγωνιστικών με τις υδατοκαλλιέργειες
χρήσεων
παρουσία ασύμβατων χρήσεων
περιοχές ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
ύπαρξη οικισμών
προσβασιμότητα στα εθνικά αστικά κέντρα (πόλοι
κατανάλωσης – εμπορικοί λιμένες)
προσβασιμότητα σε χερσαίες εκτάσεις
γ. Χαρακτηριστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα (οικονο−
μικοκοινωνικά)

Απασχόληση στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
Ανεργία – Διαθεσιμότητα εργατικού και ειδικού / Τε−
χνικού ανθρώπινου δυναμικού
Ειδικές συμπληρωματικές / υποστηρικτικές υποδο−
μές
Δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών και συνερ−
γατικών δραστηριοτήτων
Δυνατότητες Δημόσιας χρηματοδοτικής ενίσχυσης
Με βάση τα παραπάνω, καθορίζονται οι Περιοχές
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) του Ελληνικού
θαλάσσιου χώρου, οι οποίες μετά από αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών τους (χωροταξικών – περιβαλλοντικών
– αναπτυξιακών), και με κριτήριο και την υφιστάμενη
κατάσταση από την άποψη ύπαρξης μονάδων υδατοκαλ−
λιέργειας (συγκέντρωση μονάδων), κατατάσσονται στις
επόμενες πέντε κατηγορίες Α έως Ε, που εμφανίζονται
στον πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη «Εθνικό
Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Υδατοκαλλιερ−
γητικής Δραστηριότητας».
Α. Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες που χρήζουν πα−
ρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων
και των υποδομών, προστασίας και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος
Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανά−
πτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με
σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Χαρακτηρίζονται από
τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περι−
βάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την
ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή άλλα
κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων,
καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της
δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή αντα−
γωνιστικών χρήσεων.
Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός
και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Επίσης
επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται
από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων
εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προ−
ϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης
και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση
είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων
με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρ. μέχρι το
όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές μονάδες επιτρέπεται η
αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα
της πενταετίας μέχρι την έγκριση ΠΟΑΥ. Το ποσοστό
αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης
βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από
τα αρμόδια όργανα..
Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ. Η
εγκατάσταση νέων μονάδων –που δεν προέρχονται από
συγχώνευση ή διάσπαση υφιστάμενων− και η επέκτα−
ση των υφισταμένων πέραν των 20 στρ. επιτρέπεται
μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των
περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί
κατά την διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών
δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
τους περιορισμούς του παρόντος.
Β. Περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανά−
πτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών
Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, είτε υπάρχει
ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας,
με σχετικά όμως περιορισμένη συγκέντρωση μονάδων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
−αναλογικά με τα χαρακτηριστικά τους−, είτε υπάρχει
αποσπασματική ανάπτυξη, με συνέπεια να έχουν σημα−
ντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.
Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, η
επέκταση, η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. και
η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέ−
ντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστη−
μένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην
μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα
των αρχικών μονάδων. Η εγκατάσταση νέων μονάδων
–που δεν προέρχονται από συγχώνευση ή διάσπαση υφι−
στάμενων− επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας
των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα
πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία θεσμοθέτησης
ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντι−
κές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του παρόντος.
Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ.
Γ. Δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών
Περιοχές με γενικά πλεονεκτήματα για την εγκατά−
σταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες παραμέ−
νουν αναξιοποίητες. Ειδικότερα, αφορά σε περιοχές που
τα κοινωνικό−οικονομικά οφέλη από την οργανωμένη
ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, ελ−
λείψει εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και στή−
ριξης των τοπικών κοινωνιών, εκτιμώνται ως ιδιαίτερα
σημαντικά.
Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η επέκταση και ο
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, καθώς και η
ίδρυση νέων μονάδων, με στόχο να δημιουργηθούν προ−
οδευτικά οι προϋποθέσεις για οργάνωση σε ΠΟΑΥ.
Δ. Περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυ−
σικό περιβάλλον στις οποίες απαιτείται προσαρμογή
των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
χώρου και του περιβάλλοντος
Περιοχές κατάλληλες για εγκατάσταση μονάδων υδα−
τοκαλλιέργειας, οι οποίες βρίσκονται μερικώς ή στο σύ−
νολό τους σε ευρύτερες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής
σημασίας και ευαισθησίας (π.χ. περιοχές «προστασίας
της φύσης» του Ν.1650/86, περιοχές Δικτύου NATURA
2000, τοπία Φυσικού Κάλλους και Θαλάσσια Πάρκα) και
στις οποίες δεν αποκλείεται η ίδρυση και λειτουργία
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με ειδικούς όρους και δε−
σμεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών.
Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός
των υφιστάμενων μονάδων. Η εγκατάσταση νέων μονά−
δων και η επέκταση των υφισταμένων δεν αποκλείεται,
με την προϋπόθεση κατά την περιβαλλοντική αδειοδό−
τηση τους, να καθορίζονται ειδικοί όροι και δεσμεύ−
σεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών, που θα
καθορίζονται, με βάση τα προβλεπόμενα στις ειδικές
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην υπαγωγή των
περιοχών αυτών σε ειδικό καθεστώς προστασίας και
διαχείρισής τους.
Ε. Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγο−
ρίας Ε
Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά,
τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών,
αλλά με ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δη−
μιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Σ’
αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και
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η επέκτασή των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατά−
σταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων
από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλ−
λοντικής αδειοδότησης και του όρους του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου.
Στην κατηγορία Ε περιλαμβάνονται: α) δυσπρόσιτες,
παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, όπου η ανάπτυξη
υδατοκαλλιεργειών κρίνεται σκόπιμη για γεωπολιτικούς
και αναπτυξιακούς λόγους, β) περιοχές με σημαντική
απουσία άλλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων αντα−
γωνιστικών του ίδιου χώρου, για τη συγκράτηση του
πληθυσμού, ή γ) περιοχές με κατάλληλα χαρακτηρι−
στικά, που γειτνιάζουν με περιοχές ζήτησης (αστικά
κέντρα, τουριστικές περιοχές κ.λπ.), διαθέτουν υποδομές
εξυπηρέτησης για την προώθηση των προϊόντων, αλλά,
παράλληλα, λόγω είτε της γειτνίασης με ανταγωνιστι−
κές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού περι−
βάλλοντος, κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η
οργανωμένη χωροθέτηση. Πρόκειται ειδικότερα για τις
παρακάτω περιοχές (με εξαίρεση των τμημάτων τους
που εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες περιοχών ή περι−
πτώσεων της παρούσας ΚΥΑ): Κρήτη, Κυκλάδες, Νήσοι
Δωδεκανήσων, Νήσοι Βορείου Αιγαίου, Ακτές Νομού
Αττικής (των νησιών συμπεριλαμβανομένων), ΒΑ Ακτές
Κέρκυρας, ΒΑ Ακτές Κεφαλονιάς.
II) Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)
Οι Π.Ο.Α.Υ. στο θαλάσσιο χώρο δημιουργούνται απο−
κλειστικά και μόνο εντός των Π.Α.Υ. των κατηγοριών
Α−Δ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ορι−
οθετούνται από τις συντεταγμένες του περιγράμματός
τους.
Μπορούν να αποτελούνται από μία ή περισσότερες
ζώνες.
Προβλέπουν εκτάσεις για μελλοντική μίσθωση σε μο−
νάδες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εκτάσεις υδρα−
νάπαυσης.
Μια ΠΟΑΥ μπορεί να περιλαμβάνει μονάδες που ανή−
κουν σε διαφορετικές ΠΑΥ.
Για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας
εντός των Π.Ο.Α.Υ. εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και
οι περιορισμοί που θεσπίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 7 του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.
Υφιστάμενες μεμονωμένες μονάδες εντός των ΠΑΥ
κατηγορίας Α−Δ μπορούν να συνιστούν ΠΟΑΥ, εφόσον
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 χλμ από
το όριο άλλης ΠΟΑΥ και πληρούνται οι σχετικές προϋ−
ποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν Πλαίσιο.
Οι ΠΟΑΥ που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα στο πλαί−
σιο μελετών του ΕΠ «Αλιεία 2000−2006» και των ΠΕΠ
2000−2006, εμφανίζονται στον πίνακα 2. O πίνακας είναι
ενδεικτικός και τα στοιχεία του απαιτούν επικαιροποίηση
με βάση νέες μελέτες, οι οποίες μαζί με τις αντίστοιχες
ΣΜΠΕ θα τύχουν επανεξέτασης με βάση τις κατευθύν−
σεις του παρόντος Πλαισίου, την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και τα νεότερα πραγματικά και επιστημονικά
δεδομένα. Ωστόσο, ο πίνακας ενσωματώνεται στο παρόν
Πλαίσιο για τις ανάγκες της επόμενης παρ. ΙΙΙα.
III) Καθορισμός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μο−
νάδων (ΠΑΣΜ)
Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 οι Π.Α.Σ.Μ. αποτε−
λούν θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσ−
σονται μέχρι πέντε (5) μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συ−
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νολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των
εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα,
ενώ η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι από πεντακόσια
(500) μέτρα έως δύο (2) χιλιόμετρα κατ’ ανώτατο όριο, με−
τρούμενο σε ευθεία. Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες
οι ανωτέρω αποστάσεις μειώνονται κατά το ήμισυ.
Οι ΠΑΣΜ αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη
θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ και συγκεκριμένα:
α) Ως Π.Α.Σ.Μ. θεωρούνται κατ’ αρχήν οι περιοχές με
συγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιέργειας που κατα−
γράφονται στα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια (Κορινθία
− Αργολίδα, Αμβρακικός, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδας
κ.α.) και οι ζώνες των Π.Ο.Α.Υ. που περιλαμβάνονται
στον Πίνακα 2, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς τον αριθμό των
μονάδων, τη μισθωμένη έκταση και την απόσταση μετα−
ξύ των μονάδων. Η οριστική τους ρύθμιση γίνεται με τη
θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, εφόσον υπερβαίνουν το ανώτατο
όριο των 100 στρ. συνολικής μισθωμένης έκτασης ή/και
των πέντε μονάδων.
β) Οι ΠΑΣΜ που αποτελούνται από λιγότερες από πέντε
μονάδες ή/και η συνολική μισθωμένη έκταση είναι μικρό−
τερη των 100 στρεμμάτων, διατηρούνται ως έχουν, αλλά
συμπληρώνονται με νέες μονάδες ή με υφιστάμενες από
μετεγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηρι−
στικά (αριθμό μονάδων ή/και μισθωμένης έκτασης) που
απαιτούνται για την οργάνωσή τους σε ΠΟΑΥ.
γ) Οι Π.Α.Σ.Μ. καταγράφονται επίσης από το χωρικό
σχεδιασμό υποκείμενων χωρικών επιπέδων (Περιφερει−
ακά, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), και αξιολογούνται οι θέσεις
ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση με άλλες
χρήσεις γης.
IV) Mεμονωμένη χωροθέτηση
Μεμονωμένη ή σημειακή χωροθέτηση μονάδων θα−
λάσσιας υδατοκαλλιέργειας είναι δυνατή στις περι−
πτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1α και
1β του παρόντος άρθρου με επιπλέον τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α−Δ οι νέες μονάδες πρέπει
να χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ
από άλλες μονάδες, ΠΑΣΜ ή όρια ΠΟΑΥ.
β) Στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε η ελάχιστη απόσταση με−
ταξύ νέων μονάδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5
χιλιομέτρων και η μέγιστη μισθωμένη έκταση να μην
υπερβαίνει τα 40 στρ.
γ) Εκτός ΠΑΥ οι νέες μονάδες που προβλέπονται στην
παρ. 1β του παρόντος άρθρου πρέπει να χωροθετούνται
σε απόσταση μεγαλύτερη των 5χλμ από άλλη μονάδα
και η έκταση μίσθωσης να μην υπερβαίνει τα 40 στρ.
Οι ανωτέρω αποστάσεις μετρούνται σε ευθεία.
Για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση και
η έκταση μειώνονται στο μισό.
V) Μετεγκατάσταση μονάδων
Πραγματοποιείται με τους όρους που ισχύουν για
νέες μονάδες, με επιπλέον τους παρακάτω όρους και
περιορισμούς:
Η μετεγκατάσταση μονάδων επιτρέπεται εντός της
ίδιας ΠΑΥ ή μεταξύ ΠΑΥ της ίδιας ή γειτονικών περι−
φερειακών ενοτήτων.
Η μετεγκατάσταση μονάδων σε ΠΑΥ κατηγορίας Α
και Β επιτρέπεται μετά τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, μετά
από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του Φορέα διαχείρισης
και εφόσον δεν αυξάνεται η προβλεπόμενη από την

Τεχνικοοικονομική Μελέτη συνολική μισθωμένη έκταση
ή συνολική δυναμικότητα της ΠΟΑΥ.
Σε περίπτωση που λόγω κατασκευής μεγάλων τεχνι−
κών έργων ή άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος
επιβάλλεται η μετεγκατάσταση μονάδας, το σχετικό
αίτημα δεν αντιμετωπίζεται ως αίτημα εγκατάστασης
νέας μονάδας και επομένως δεν ισχύουν οι περιορισμοί
του παρόντος Πλαισίου για χωροθέτηση εκτός ΠΑΥ.
Κατ’ επέκταση, η νέα χωροθέτηση πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομο−
θεσίας και η μονάδα μπορεί να διατηρεί την έκταση
μίσθωσης που κατείχε πριν την μετεγκατάσταση, εφό−
σον αυτό είναι εφικτό με βάση τυχόν ειδικό καθεστώς
που διέπει τη νέα περιοχή εγκατάστασης.
2. Χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκέων
υδάτων
Οι μονάδες της κατηγορίας αυτής, χωροθετούνται
μεμονωμένα, κατά το δυνατόν εγγύς σε πηγές τροφο−
δότησής τους με νερό, όπως λίμνες, ποτάμια, πηγές
νερού.
Οι περισσότερες μονάδες εκτροφής πέστροφας βρί−
σκονται στο Νομό Ιωαννίνων, κατά μήκος του Λούρου
ποταμού, ενώ του κυπρίνου συγκεντρώνονται κύρια στην
Ήπειρο και τη Μακεδονία. Η εκτροφή του χελιού γίνεται
κυρίως στο Ν. Άρτας σε μονάδες ανοικτού ή κλειστού
κυκλώματος κυκλοφορίας νερού, οι οποίες εκμεταλλεύ−
ονται την ύπαρξη υπογείων υδάτων με κατάλληλες και
σταθερές θερμοκρασίες νερού (20−230 C) με κατάλληλα
και σταθερά φυσικό – χημικά χαρακτηριστικά.
Επισημαίνεται ότι, επειδή ο συγκεκριμένος τύπος Υδα−
τοκαλλιέργειας εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα
νερού, κρίνεται σκόπιμο οι κατευθύνσεις για το συ−
γκεκριμένο κλάδο, να συμπληρωθούν / τροποποιηθούν
σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα
διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής, που ήδη
εκπονούνται.
Χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε τεχνη−
τές λίμνες με ειδικά καθεστώτα διαχείρισης επιτρέπε−
ται, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του φορέα
διαχείρισης.
3. Υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα σε φυσικά
υφάλμυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες και λοιποί
υδάτινοι σχηματισμοί)
Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα στις λιμνοθά−
λασσες βασίζεται στην ιδιότητά τους ως «φυσικά ιχθυ−
οτροφεία» και ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καθεστώς προ−
στασίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις −κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστά−
σεων μόνιμων ή μη−, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα οικολο−
γικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους.
Στη χώρα μας εκμεταλλεύσιμες είναι 72 λιμνοθάλασ−
σες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στους Νομούς Αι−
τωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Καβάλας, Ξάνθης,
Ροδόπης, Έβρου, Ηλείας, Θεσπρωτίας και Λάρισας.
Άρθρο 6
Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους
χωροθέτησης μονάδων
και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας
Α) Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μο−
νάδων υδατοκαλλιέργειας
Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ
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Γ) Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις (συνοδές και υπο−
στηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις)
Δ) Κίνητρα
Α. Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μο−
νάδων υδατοκαλλιέργειας
i) Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
Η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση μιας
μονάδας της κατηγορίας αυτής, πρέπει να πληροί ορι−
σμένα βασικά κριτήρια, όπως:
Καλή ποιότητα των υδάτων (προσδιορίζεται από τις
φυσικοχημικές και βιολογικές παραμέτρους και κυρίως
τη θερμοκρασία, το οξυγόνο και την οικολογική ποιό−
τητα της περιοχής).
Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας, όπως αυτός
περιγράφεται κατωτέρω.
Απόσταση από πηγές ρύπανσης.
Κατάλληλα βάθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
παραμέτρους.
Παρουσία ρευμάτων για την ικανοποιητική ανανέωση
των υδάτων.
Κυματισμό που θα επιτρέπει τη διαχείριση της μονά−
δας (παροχή τροφής, διαχείριση των ιχθυοπληθυσμού,
εξαλίευση, κ.λπ.) και δεν θα δημιουργεί κίνδυνο για την
ασφάλεια των πλωτών εγκαταστάσεων και των εργα−
ζομένων.
Πρόσβαση στην ξηρά και δυνατότητα κατασκευής
εγκαταστάσεων ελλιμενισμού (προβλήτας) σε θέση
εγγύς της μονάδας.
Ικανή απόσταση από άλλες δραστηριότητες με τις
οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά και από άλλες
μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ορίζεται στο άρθρο 7 του
παρόντος πλαισίου).
Απουσία απαγορευτικών για την ιχθυοκαλλιέργεια
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων (πεδία βολής
δίαυλοι ναυσιπλοΐας – καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας,
ενάλιες αρχαιότητες, κ.λπ.)
Απουσία προστατευόμενων ενδιαιτημάτων για τα
οποία καθορίζονται ιδιαίτεροι όροι και περιορισμοί
από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία που διέπει τα
οικοσυστήματα αυτά.
Δυνατότητα συνύπαρξης, προκειμένου περί προστα−
τευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τους όρους που ισχύ−
ουν ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά
της περιοχής.
Δυνατότητα εξασφάλισης κατάλληλης και επαρκούς
χερσαίας έκτασης στην εγγύς περιοχή για την κατα−
σκευή των συνοδών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους
όρους και τις κατευθύνσεις της παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
Ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών (ενέργειας, επικοι−
νωνίας, οδικού δικτύου) ή και δυνατότητα βελτίωσης
υφιστάμενων και δημιουργίας νέων, με οικονομικούς
όρους.
Να λαμβάνει υπόψη τα υπό κατάρτιση Σχέδια Διαχεί−
ρισης των λεκανών απορροής (παράκτια μεταβατικά
ύδατα).
Επισημαίνεται ότι, για τον προσδιορισμό της φέρου−
σας ικανότητας ισχύουν τα ακόλουθα:
στις περιπτώσεις μεμονωμένων μονάδων και μονάδων
σε ΠΑΣΜ, ο προσδιορισμός της ταυτίζεται με τη μέγιστη
δυναμικότητα κάθε μίας παραγωγικής μονάδας χωρι−
στά, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,
στις περιπτώσεις αιτήματος καθορισμού ΠΟΑΥ, ο

36569

προσδιορισμός της ταυτίζεται με τη φέρουσα ικανό−
τητα του οικοσυστήματος (υποδοχέα εγκατάστασης
της ΠΟΑΥ), με αξιολόγηση της δραστηριότητας χωριστά
και στο σύνολο.
Ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας του οι−
κοσυστήματος (υποδοχέα εγκατάστασης), όσον αφορά
στο βαθμό συγκέντρωσης των μονάδων και τις περιβαλ−
λοντικές επιπτώσεις αυτών στο οικοσύστημα, θα πρέπει
να αξιολογεί και τις παρακάτω παραμέτρους:
τα φυσικο−χημικά χαρακτηριστικά των υδάτων του
οικοσυστήματος (π.χ. θερμοκρασία, οξυγόνο, αλατότητα,
pH, θολερότητα, αγωγιμότητα, αιωρούμενο σωματιδιακό
υλικό, ανόργανα θρεπτικά άλατα),
τις κινήσεις των υδάτινων μαζών (ρεύματα) και τον
χρόνο ανανέωσης των υδάτων στην περιοχή,
τις επιδράσεις της παρακείμενης χερσαίας έκτασης
στο υδάτινο οικοσύστημα (π.χ. παρουσία εκβολικών οι−
κοσυστημάτων, εκτίμηση της ποσότητας των εισερχό−
μενων φορτίων και πιθανών ρύπων), λαμβάνοντας υπόψη
τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής,
το δείκτη ευρωστίας των καλλιεργούμενων ειδών,
την παραγωγικότητα του οικοσυστήματος, λαμβά−
νοντας υπόψη βιοτικούς παράγοντες, όπως τη συγκέ−
ντρωση της χλωροφύλλης, το φυτοπλαγκτόν και το
ζωοπλαγκτόν,
την εκτίμηση της κατάστασης του πυθμένα, συμπερι−
λαμβανομένης της αξιολόγησης του ιζήματος και του
φυτο− και ζωοβένθους,
τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των
καλλιεργούμενων ειδών και φυσικών πληθυσμών,
την εκτίμηση της κατάστασης της βιοκοινωνίας ως
σύνολο και της οικολογικής κατάστασης των υδάτων.
ii) Οστρακοκαλλιέργεια
Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί η θέση εγκα−
τάστασης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην πλειο−
ψηφία τους είναι αυτά της προηγούμενης κατηγορίας
και επιπλέον:
τα ύδατα να έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διαβίωση
και εκτροφή οστρακοειδών (σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση αριθ. 46399/1352/86), και την Οδηγία 2006/113/
ΕΚ, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για
τα οστρακοειδή, όπως εκάστοτε ισχύουν,
η ποιότητα των υδάτων κρίνεται και από το επίπεδο
παρουσίας πλαγκτού και χλωροφύλλης,
κατάλληλο είδος βυθού (για ορισμένες μεθόδους καλ−
λιέργειας),
κατάλληλα βάθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
παραμέτρους,
παρουσία ρευμάτων για την ικανοποιητική ανανέωση
των υδάτων,
κυματισμό που επιτρέπει τη διαχείριση της μονά−
δας.
Ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας των μονά−
δων και του οικοσυστήματος (υποδοχέα εγκατάστασης)
πραγματοποιείται με τον τρόπο που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
iii) Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θέσης
για την εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας γλυ−
κέων υδάτων είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:
Δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης ποσότη−
τας ύδατος και μάλιστα σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνο−
ντας υπόψη τις άλλες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση), την
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εποχική διακύμανση της παροχής και εκτιμώντας τις μα−
κροπρόθεσμες δυνατότητες του υδάτινου δυναμικού.
Καταλληλότητα των υδάτων που προσδιορίζεται,
τόσο από τη διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη
διάρκεια του έτους (το εύρος ποικίλλει ανάλογα με το
καλλιεργούμενο είδος), όσο και την περιεκτικότητά του
σε διάφορα άλατα και λοιπά στοιχεία.
Πρόσβαση στις υποδομές (ενέργειας, επικοινωνίας
και οδικό δίκτυο).
Για τις υφιστάμενες και λειτουργούσες μονάδες γλυ−
κέων υδάτων, οι οποίες κατ’ ελάχιστο διαθέτουν χω−
ροθέτηση ή μίσθωση, προβλέπεται:
η συνέχιση της λειτουργίας τους, χωρίς αύξηση δυ−
ναμικότητας
η εφαρμογή μεθόδων και μέσων, βελτίωσης της πα−
ραγωγικής διαδικασίας και της επεξεργασίας του απορ−
ριπτόμενου νερού
η επαναξιολόγησή τους, με την ισχύ συμπληρωματικών
κατευθύνσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. για τα γλυκά ύδατα
Λόγω των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτής της
κατηγορίας μονάδων, οι κατευθύνσεις για τη χωρο−
θέτησή τους, θα συμπληρωθούν/τροποποιηθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα δι−
αχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής που ήδη
εκπονούνται.
iv) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής μορφής σε
φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας στις λιμνοθάλασσες είναι να επιτρέ−
πεται η άσκησή της από το καθεστώς προστασίας των
οικοσυστημάτων. Στις περιπτώσεις απουσίας ειδικού
καθεστώτος προστασίας του οικοσυστήματος εφαρ−
μόζονται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος Ει−
δικού Πλαισίου και τα της σχετικής περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ
Οι Π.Ο.Α.Υ. στο θαλάσσιο χώρο δημιουργούνται απο−
κλειστικά και μόνο εντός των Π.Α.Υ. των κατηγοριών
Α−Δ της παραγράφου Ι του άρθρου 5 και οριοθετούνται
από τις συντεταγμένες των ορίων των ζωνών που τις
αποτελούν. Στο χερσαίο χώρο, σε περιοχές συγκέντρω−
σης μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων ή
σε υφάλμυρα οικοσυστήματα είναι επίσης δυνατή η
δημιουργία ΠΟΑΥ, χωρίς τον καθορισμό ΠΑΥ από το
παρόν Πλαίσιο.
Για την εγκατάσταση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
εντός των Π.Ο.Α.Υ. εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέ−
σεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου και οι οποίες θα εξειδικεύονται με τη
θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ.
Η διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. είναι η προβλεπόμενη
από το άρθρο 10 του ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται
παρακάτω:
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 υπο−
δεικνύει τις θέσεις χωροθέτησής τους καθώς και την
έκτασή τους.

Ασκεί τη διαχείριση του υποδοχέα και υλοποιεί τους
όρους του Π.Δ. έγκρισης της ΠΟΑΥ. Η διαχείριση αφορά
στη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, στη διαχεί−
ριση των εκτάσεων υδρανάπαυσης, στην παρακολούθη−
ση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην
εφαρμογή από τον ίδιο και την κάθε μονάδα των όρων
και προϋποθέσεων που τέθηκαν κατά τη θεσμοθέτηση
της ΠΟΑΥ. Δεν υποκαθιστά τις Κρατικές Ελεγκτικές
Αρχές αλλά τις επικουρεί. Ειδικότερα, συνεισφέρει στη
συστηματική παρακολούθηση της φέρουσας ικανότητας
των οικοσυστημάτων και των παράκτιων υδάτων, με
εξασφάλιση αξιόπιστων χρονοσειρών δεδομένων, από
ανα διετία αξιολογήσεις της ποιότητας του θαλάσσσιου
περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης
της ΠΟΑΥ καταγράφονται στο καταστατικό και στον
κανονισμό λειτουργίας του.
Λειτουργεί συμβουλευτικά στους παραγωγούς και
γνωμοδοτικά προς τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης, ώστε ο τελευταίος να συνεκτιμήσει τις σχετικές
απόψεις κατά τη μίσθωση των θαλάσσιων εκτάσεων.
Δρομολογεί το αίτημα παραχώρησης αιγιαλού και
παραλίας για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργων για
την υλοποίηση των χερσαίων συνοδών υποδομών της
ΠΟΑΥ που προβλέπει το Π.Δ. καθορισμού της και ασκεί
τη διαχείριση εκείνων που είναι σε κοινή χρήση, ενώ
παρακολουθεί τη λειτουργία όσων η χρήση ασκείται
από τρίτους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων
του Π.Δ. της ΠΟΑΥ.
Η συμμετοχή κρατικών φορέων είναι δυνατή, με επο−
πτικό ρόλο.
β) Κανονισμός Λειτουργίας
Για την έγκριση της ΠΟΑΥ απαιτείται η κατάθεση
Κανονισμού Λειτουργίας της, την ευθύνη του οποίου
έχει ο φορέας.
Ο «Κανονισμός Λειτουργίας» ρυθμίζει τη διαχείριση και
λειτουργία της ΠΟΑΥ και των εγκατεστημένων σε αυτήν
κύριων, συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.
Ειδικότερα ενδεικτικά περιλαμβάνει:
Τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και
λειτουργίας των μονάδων
Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εγκατεστη−
μένων μονάδων γενικά και ειδικά επί των κοινόχρηστων
εγκαταστάσεων.
Τη διαχείριση και τις κοινόχρηστες δαπάνες
Τους οικονομικούς πόρους
Και άλλα
γ) Αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης
Για να υποβάλλει αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτη−
σης, ο φορέας της ΠΟΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει
τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης
στους παραγωγούς ή βεβαίωσης παραχώρησης από την
αρμόδια αρχή και τη συναίνεση των παραγωγών που
έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 60% της παραγωγικής
έκτασης της ΠΟΑΥ.
Η διαδικασία κινείται με την υποβολή πρότασης του
φορέα στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Δ/νση Χωροταξίας.
Η πρόταση αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή, στις
μορφές καλλιέργειας ή εκτροφής, στα είδη και στη
συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητα των μονάδων της
Π.Ο.Α.Υ. όπως προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύου−
σες διατάξεις και συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος
περιλαμβάνει: α) Τεχνικοοικονομική Μελέτη, β) Μελέτη
Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, η οποία θα τεκμηριώνει
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μεταξύ άλλων την καταλληλότητα της περιοχής και τη
συμβατότητα των δράσεων με τα Σχέδια διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής και γ) Στρατηγική Μελέτη Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) με τεκμηριωμένη
εκτίμηση φέρουσας ικανότητας της περιοχής και ποι−
ότητας των υδάτων.
Στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση της ΠΟΑΥ
είναι μεγαλύτερη της έκτασης που απαιτείται για την
εγκατάσταση των παραγωγών που μετέχουν στο φο−
ρέα, η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ θα γίνεται για το σύνο−
λο της αιτούμενης επιφάνειας, αλλά η καταβολή των
μισθωμάτων θα γίνεται για τις ενεργές μονάδες. Για τις
υπόλοιπες εκτάσεις (ζώνες για μελλοντική εγκατάσταση
μονάδων–ζώνες υδρανάπαυσης) θα απαιτείται βεβαίω−
ση δέσμευσης του θαλάσσιου χώρου από την αρμόδια
αρχή και τα μισθώματα θα καταβάλλονται στη φάση
εγκατάστασης μονάδων.
Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Α.Υ. γί−
νεται με Π.Δ. μετά από εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 2742/1999,
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 30 παρ. 7 του ν.
3889/2010.
Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ίδρυση ΠΟΑΥ
και σε εφαρμογή των κατευθύνσεων, όρων και προϋπο−
θέσεων του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, ρυθμίζονται με
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ
Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε
όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα
πρέπει σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία
ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα,
συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του Ν. 2742/1999
και της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θε−
σμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πεντα−
ετίας.
Μετά τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ είναι δυνατό να μην
απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε μο−
νάδας που βρίσκεται εντός της ΠΟΑΥ, αλλά αυτή να
συμμορφώνεται με τυποποιημένους περιβαλλοντικούς
όρους που θα έχουν εγκριθεί κατά τη διαδικασία θε−
σμοθέτησης της ΠΟΑΥ
δ) Πρόσθετες προϋποθέσεις
i) Πιστοποίηση αποκατάστασης εγκαταστάσεων Υδα−
τοκαλλιέργειας
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταλελειμμένων εγκατα−
στάσεων (στο θαλάσσιο, υδάτινο και χερσαίο χώρο)
εντός του σχεδιαζόμενου χώρου λειτουργίας υπό ίδρυ−
ση Π.Ο.Α.Υ., αυτές θα πρέπει να απομακρυνθούν. Σχετική
πρόβλεψη θα πρέπει να περιληφθεί στο τεύχος της
«Τεχνικής Έκθεσης», το οποίο θα συνοδεύει το αίτημα
καθορισμού της.
Επίσης, κάθε αποχωρούσα από την παραγωγική δρα−
στηριότητα παραγωγική μονάδα και για τη διαδικασία
άρσης της άδειας λειτουργίας της, πρέπει να υποβάλ−
λει βεβαίωση για την απομάκρυνση και αποκατάσταση
του περιβάλλοντος όπου άσκησε τη δραστηριότητά
της. Αντίστοιχη διαδικασία, πρέπει να ακολουθεί και
κάθε παραγωγική μονάδα, η οποία μετεγκαθίσταται.
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από το φορέα της ΠΟΑΥ
είτε από την αρμόδια λιμενική υπηρεσία για μονάδες
εκτός ΠΟΑΥ.
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Τα πρωτόκολλα τήρησης των διαδικασιών αποκατά−
στασης εγκαταλελειμμένων χώρων Υδατοκαλλιεργειών,
αφορούν:
α. Πρωτόκολλο αιτήματος καθαρισμού Π.Ο.Α.Υ.
Περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο στο τεύχος της «Τε−
χνικής έκθεσης», στο οποίο αναφέρονται:
οι θέσεις και η περιγραφή των εγκαταλελειμμένων
αντικειμένων και εγκαταστάσεων,
η μέθοδος απομάκρυνσής τους,
οι υποδοχείς απορρόφησης τους.
Μετά την έκδοση απόφασης καθορισμού Π.Ο.Α.Υ.,
απομακρύνονται οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις/
αντικείμενα και στο βιβλίο ελέγχου διαχείρισης απορ−
ριμμάτων, καταχωρούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των
πιστοποιημένων υποδοχέων απορρόφησης.
β. Πρωτόκολλο παύσης λειτουργίας παραγωγικής
μονάδας
Κατά την υποβολή αιτήματος άρσης της λειτουργίας
παραγωγικής μονάδας, αυτό πρέπει να συνοδεύεται και
από βεβαίωση απορρόφησης του συνόλου των εγκα−
ταστάσεων και του εξοπλισμού, από κατάλληλους και
πιστοποιημένους υποδοχείς.
γ. Πρωτόκολλο μετεγκατάστασης παραγωγικής μο−
νάδας
Κατά την υποβολή αιτήματος εγκατάστασης παραγω−
γικής μονάδας εντός Π.Ο.Α.Υ., περιλαμβάνεται και σχέδιο
αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου όπου δρα−
στηριοποιήθηκε στο προηγούμενο διάστημα. Το σχέδιο
περιλαμβάνει περιγραφή των εγκαταστάσεων και των
άλλων αντικειμένων, τη μέθοδο απομάκρυνσής τους,
τους υποδοχείς απορρόφησής τους. Με την έκδοση
άδειας λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας εντός
Π.Ο.Α.Υ. και σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την
οριστική παύση λειτουργίας της προγενέστερης θέσης,
προσκομίζεται βεβαίωση απορρόφησης των απορριμ−
μάτων από πιστοποιημένους υποδοχείς. Οι σχετικές
βεβαιώσεις καταχωρούνται στο βιβλίο ελέγχου διαχεί−
ρισης απορριμμάτων της μονάδας.
ii) Μελέτες διερεύνησης κατάλληλων περιοχών για
τον προσδιορισμό ΠΟΑΥ
Κατά τη διαδικασία οριοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ. θα αξι−
οποιούνται οι υφιστάμενες μελέτες (περιλαμβάνονται
στον πίνακα 2 του παρόντος πλαισίου), αφού επανεξε−
ταστούν εξαρχής, επικαιροποιηθούν και συμπληρωθούν
με βάση τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου, τις τελευ−
ταίες εξελίξεις στον κλάδο, τις συνθήκες στην περιοχή
χωροθέτησης και κυρίως, τη φέρουσα ικανότητα των
περιοχών.
Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης θα διερευνώνται
στο σύνολο της ΠΑΥ οι παράμετροι καταλληλότητας
για την εύρεση της βέλτιστης περιοχής χωροθέτησης
της ΠΟΑΥ, η οποία μπορεί και να διαφέρει από την
προτεινόμενη στην μελέτη του Ε.Π. Αλιεία ή των ΠΕΠ,
λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών.
Μελέτες διερεύνησης κατάλληλων περιοχών για τη
δημιουργία ΠΟΑΥ μπορούν να εκπονούνται με ευθύνη,
είτε του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, είτε της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας προτεί−
νεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ, είτε ενώσεων παραγωγών.
Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση και εξασφαλίζουν
την τεκμηρίωση μελλοντικών προτάσεων θεσμοθέτησης
ΠΟΑΥ από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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ε) Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ και μεμο−
νωμένων επενδυτών
1. Υδρανάπαυση − Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιχθυοκαλλι−
έργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν η καθί−
ζηση σωματιδιακού υλικού (από την προσθήκη τροφής
και την απέκκριση των εκτρεφόμενων οργανισμών), η
απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων στην υδάτινη έκτα−
ση, η χρήση ουσιών και τα μικρής κλίμακας περιστα−
τικά διαφυγής των προς εκτροφή ειδών στο ευρύτερο
θαλάσσιο περιβάλλον, κυρίως ως προς την πιθανότητα
αναπαραγωγής με άγριους/φυσικούς πληθυσμούς και
λιγότερο ως προς τη μεταφορά ασθενειών ή άλλων
παθογόνων παραγόντων.
Η διαδικασία της υδρανάπαυσης απαιτείται κύρια,
στην περίπτωση που προκύπτει τεκμηριωμένα κατά
τη λειτουργία της μονάδας ή μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας, η επικράτηση ειδικών ανασταλτικών συνθηκών
ως προς τις διεργασίες ανάστρεψης των επιπτώσεων
και που οφείλονται κύρια στη κακή λειτουργία της
μονάδας, καθώς και στα φυσικοχημικά και οικολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής. Η υδρανάπαυση στις
περιπτώσεις αυτές, βοηθά στην άμεση αποκατάστα−
ση των συνθηκών αποικοδόμησης του σωματιδιακού
οργανικού υλικού, μέσου της τροφικής αλυσίδας και
την αναβάθμιση – διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτη−
ριστικών του περιβάλλοντος. Ως προαιρετικά μέτρα
προτείνονται:
Η χρήση καλών πρακτικών και καινοτόμων εφαρμο−
γών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους
στα ελληνικά ύδατα, όπως π.χ. η καλλιέργεια φυκών σε
συνδυασμό με την ιχθυοκαλλιέργεια, ως εργαλείο για τη
μείωση της απελευθέρωσης των ανόργανων θρεπτικών
αλάτων ή η καλλιέργεια οστρακοειδών (κυρίως μυδιών)
σε συνδυασμό με την ιχθυοκαλλιέργεια, ως εργαλείο
για τη μείωση (ή τη μετατροπή σε περισσότερο βιοδι−
ασπώμενη μορφή) του σωματιδιακού υλικού.
Η χρήση αποτελεσματικότερων εγκαταστάσεων σε
περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία
συνήθως ευθύνονται για τα επεισόδια διαφυγής εκτρε−
φόμενων ειδών.
Αντίστοιχου χαρακτήρα και σχεδιασμού μέτρα και
προτάσεις πρέπει να περιληφθούν:
στις επικαιροποιημένες και αναμορφωμένες μελέτες
για καθορισμό Π.Ο.Α.Υ.,
σε κάθε νέο αίτημα καθορισμού Π.Ο.Α.Υ.,
σε κάθε αίτημα μετασχηματισμού Π.Α.Σ.Μ. σε
Π.Ο.Α.Υ.,
σε κάθε μονάδα –μεμονωμένη ή σε Π.Α.Σ.Μ.− η οποία
επιδιώκει συνέχιση της λειτουργίας της.
Ο σχεδιασμός και η διατύπωση μέτρων και εφαρμο−
γών θα αξιοποιεί την υφιστάμενη επιστημονική γνώση
και κατ’ ελάχιστο θα λαμβάνει υπόψη του, το βαθμό ανα−
νέωσης των υδάτων, τη φέρουσα ικανότητα, το βάθος
εγκατάστασης και τη συμμετοχή της υδατοκαλλιέργειας
στην επιβάρυνση των αβιοτικών και βιοτικών χαρακτηρι−
στικών της περιοχής. Η εξασφάλιση της υδρανάπαυσης
αποτελεί υποχρέωση του φορέα διαχείρισης.
2. Αποκατάσταση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου
μετά από παύση λειτουργίας της μονάδας
Η φάση παύσης θα πρέπει να αντιμετωπίζει ζητήματα
της εγκατάλειψης εγκαταστάσεων μονάδων, μετά την

παύση λειτουργίας τους. Τα επί μέρους προβλήματα,
αφορούν στην εγκατάλειψη:
των σημείων πρόσδεσης στο βυθό (μπλόκια),
των πασσάλων πρόσδεσης, αφορά κυρίως την οστρα−
κοκαλλιέργεια και τις πασσαλωτού τύπου μονάδες,
των χερσαίων υποδομών και εγκαταστάσεων, αφορά
κυρίως σχετικά πρόχειρες κατασκευές ή χρήση κιβω−
τίων δομημένου φορτίου (containers), αποσπασμένους
ψυκτικούς θαλάμους, οχήματα μεταφοράς, κ.λπ.
Η αντιμετώπιση των παραπάνω θα πρέπει να εστι−
άζεται:
στα σημεία πρόσδεσης, τα οποία αφορούν δομημένα
στοιχεία στον πυθμένα, ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου και
βάρους, η ανέλκυση των οποίων αντιμετωπίζει μεγάλα
τεχνικά προβλήματα. Στις περιπτώσεις δε, μαλακών
υποστρωμάτων, με υψηλή στάθμη ιζήματος είναι σχε−
δόν αδύνατη με τη χρήση ήπιων μέσων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μάλιστα –όπως οι περιοχές με πολύ μαλα−
κό υπόστρωμα και ίζημα− λειτουργούν και ως θύλακες
θαλάσσιας ζωής, όπου αναπτύσσονται δίθυρα μαλάκια
και φύκη. Δεδομένου ότι θα αφαιρεθεί κάθε υπόλειμμα
πρόσδεσης (συρματόσχοινα, σκοινιά, κ.λ.π), δεν αποτε−
λούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, για τη ναυ−
σιπλοΐα και για την αλιεία.
Η μη απομάκρυνση πασσάλων πρόσδεσης αποτελεί
σημαντική απειλή και για τη ναυσιπλοΐα και για την
αλιεία, εφόσον οι περισσότεροι πάσσαλοι μετά την
απουσία συντήρησης χάνουν τη βάση στήριξης τους
και βρίσκονται υπό την επιφάνεια του νερού. Η άρση
και απομάκρυνσή τους, κρίνεται τελείως απαραίτητη,
όπως και κάθε στοιχείου που τους συνοδεύει.
Οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα πρέπει να απομακρυν−
θούν στο σύνολο τους και να αποκατασταθεί κατά το
δυνατό ο χώρος, σύμφωνα και με τα αισθητικά χα−
ρακτηριστικά της περιοχής. Οι υποδοχείς των απομα−
κρυνόμενων αντικειμένων (δομικά υλικά, εξαρτήματα,
κ.α.) πρέπει να είναι οι προβλεπόμενοι από την κείμενη
νομοθεσία.
3. Διαχείριση απορριμμάτων υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων απορ−
ριμμάτων του κλάδου διακρίνονται σε δύο βασικές κα−
τηγορίες:
Στα απορρίμματα ζωικών υπολειμμάτων, όπως π.χ.
νεκρά άτομα ή απορριπτόμενα κελύφη από την απο−
φλοίωση οστρακοειδών, κ.λπ.
Στα απορρίμματα κύριων και βοηθητικών μέσων της
παραγωγικής διαδικασίας (δίχτυα, πλωτήρες, αρμαθοί,
σχοινιά, συσκευασίες ιχθυοτροφών κ.α.), λόγω ολοκλή−
ρωσης του κύκλου ζωής των, του κύκλου παραγωγής
των, αστοχίας υλικών, έκτακτων καταστροφών από φυ−
σικά φαινόμενα, κ.α. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, συ−
μπεριλαμβάνονται και άλλα απορρίμματα που παράγει η
ανθρωπογενής δραστηριότητα, όπως απορρίψεις υλικών
των εγκαταστάσεων (σίδερα, ξύλα, κ.α.), συσκευασίας,
των μέσων κίνησης (λάστιχα και εξαρτήματα αυτοκι−
νήτων, κατεστραμμένα ή ακινητοποιημένα σκάφη), των
υλικών κατανάλωσης ειδών διατροφής (μεταλλικά και
πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες τροφίμων, κ.α.).
Η εφαρμογή της νομοθεσίας καθορίζει ότι η διαχείρι−
ση των στερεών απορριμμάτων γίνεται με ευθύνη του
οικείου Ο.Τ.Α. και η διαχείριση των αποβλήτων ζωικών
υπολειμμάτων γίνεται με ευθύνη της μονάδας/παραγω−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γού ή του Φορέα Διαχείρισης προκειμένου για ΠΟΑΥ.
Και στις δύο περιπτώσεις η δαπάνη βαρύνει τις παρα−
γωγικές μονάδες.
Οι Φορείς Διαχείρισης των ΠΟΑΥ που περιλαμβάνουν
οστρακοκαλλιέργειες θα πρέπει να εξετάσουν την αξι−
οποίηση των απορριπτόμενων κελυφών.
4. Εσωτερικά ύδατα – Υφάλμυρα οικοσυστήματα
Για την αποφυγή συσσώρευσης ρυπαντών ενθαρρύ−
νεται η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμο−
γών, π.χ. η τεχνολογία των πράσινων φίλτρων, οι οποίοι
αποτελούν «προθάλαμους» εισαγωγής ή εξαγωγής των
ρεόντων υδάτων στην μονάδα όπου κατακρατούνται
οι προεντοπισμένοι και στοχευμένοι ρύποι και στη συ−
νέχεια το νερό εισέρχεται στους χώρους εκτροφής.
Επισημαίνεται, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ρύπων σε παρό−
μοια οικοσυστήματα η εφαρμογή μέτρων και από την
αγροτική δραστηριότητα, με την εφαρμογή κανόνων
ορθής γεωργικής πρακτικής στα ζητήματα χρήσης φυ−
τοφαρμάκων, λιπασμάτων, νερού, κ.α..
Επίσης προκειμένου για υδατοκαλλιέργειες εσωτερι−
κών υδάτων, πρέπει:
να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των διαχειρι−
στικών σχεδίων των λεκανών απορροής,
να εφαρμόζονται μέτρα βελτιστοποίησης της χρήση
νερού (π.χ. μερική επαναχρησιμοποίηση).
Γ) Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις (χερσαίες συνοδές
και υποστηρικτικές)
Γ1) Συνοδές εγκαταστάσεις
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εγκαταστά−
σεις που αναφέρονται στην παρ. 2α1 του άρθρου 4. Η
χωροθέτησή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2α1.
Γ2) Υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εγκαταστάσεις εξυ−
πηρέτησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που, όμως,
δεν αποτελούν συστατικό μέρος της βασικής εγκατά−
στασης και χωροθετούνται σε απόσταση από αυτήν.
Πρόκειται για:
α) τους σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια
ιχθύων και λοιπών ειδών γλυκών και θαλάσσιων υδά−
των),
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)
Οι κατηγορίες α, β και γ χωροθετούνται εκτός του
αιγιαλού ή της όχθης και κατά προτίμηση πλησίον τους,
ώστε να διευκολύνεται η άντληση νερού για την εξυπη−
ρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων.
Οι λοιπές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ. Γii.
Δ) Κίνητρα
Η μετεγκατάσταση μονάδων εντός ΠΟΑΥ, ο εκσυγχρο−
νισμός τους και η εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία της
ΠΟΑΥ, πρέπει να στηριχθούν με οικονομικά κίνητρα, στο
πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται
για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιερ−
γειών και την εναρμόνισή τους με την περιβαλλοντική
και χωροταξική πολιτική.
Επίσης προτείνεται η ενίσχυση με κίνητρα των μετε−
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γκαταστάσεων μονάδων σε αποστάσεις μεγαλύτερες
του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή με βάθος του−
λάχιστον 50 μ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η
εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων έως διπλάσιου μεγέ−
θους, εφόσον διασφαλισθεί η συμβατότητα με άλλες
χρήσεις του θαλασσίου χώρου (ναυσιπλοΐα, διέλευση
αγωγών, υπεράκτια αιολικά πάρκα κ.λπ.).
Τέλος, σκόπιμη κρίνεται η ενίσχυση με οικονομικά
κίνητρα της δημιουργίας νέων ή τη μετατροπή υφι−
στάμενων σε βιολογικές ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες,
όπως επίσης και η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε
απομακρυσμένες περιοχές.
Άρθρο 7
Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης μονάδων
και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας
Τα κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια συνε−
κτιμώνται κατά τη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών ή εγκαταστάσεων άλλων δραστη−
ριοτήτων πλησίον αυτών, με εξαίρεση εκείνα για τα
οποία υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την
υφιστάμενη νομοθεσία.
1. Κριτήρια Χωροθέτησης
Α) Πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων θαλάσσιας υδα−
τοκαλλιέργειας
Η χωροθέτηση πλωτών μονάδων γίνεται με βάση τη
φέρουσα ικανότητα της περιοχής εγκατάστασής τους,
που προσδιορίζεται από παραμέτρους όπως: απόσταση
από την ακτή, βάθος της θάλασσας στο κέντρο της
έκτασης εγκατάστασης και ταχύτητα των ρευμάτων. Οι
τιμές των παραμέτρων αυτών εξειδικεύονται με βάση
τις κατευθύνσεις του παρόντος και ορίζονται με κοινές
αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών.
i) Γενικά Κριτήρια
Τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης εγκατά−
στασης 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 απέ−
χουν:
Χίλια (1.000) μέτρα τουλάχιστον από λειτουργούσα
τουριστική μονάδα ή εγκατάσταση και από υφιστάμε−
νες 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.
Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή και επιθυμητή η συν−
δυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων και
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με απαραίτητο όρο τη
διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος σύμφω−
να και με ανάλογη κατεύθυνση και του Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α. για
τον Τουρισμό, κυρίως για την παροχή αγροτουριστικών
υπηρεσιών.
Σε περίπτωση χωροθέτησης μονάδων ή ζωνών υδα−
τοκαλλιεργειών σε κλειστούς κόλπους ή στενούς θα−
λάσσιους δίαυλους, οι εγκαταστάσεις των μονάδων θα
πρέπει να απέχουν 1.500 μ. από νομίμως υφιστάμενους
οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από
εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.
Χίλια (1.000) μέτρα τουλάχιστον από μη συμβατές
χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές εγκατα−
στάσεις κ.λπ.).
Χίλια (1.000) μέτρα τουλάχιστον από λιμενικές εγκα−
ταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών
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μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσ−
σιας ρύπανσης.
Πεντακόσια (500) μέτρα τουλάχιστον από καταδυτικά
πάρκα του Ν. 3409/2005 (με εξαίρεση της συνδυασμένης
χωροθέτησης) και παραλίες κολύμβησης που βρίσκονται
σε άμεση γειτνίαση με τουριστικές εγκαταστάσεις ή
οικιστικές περιοχές.
Δύο (2) ναυτικά μίλια από αεροδρόμια που βρίσκονται
στην ακτογραμμή. Η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις
χωροθέτησης νέων μονάδων και ΠΟΑΥ σε εγγύτητα με
παράκτια αεροδρόμια.
Οι ανωτέρω περιορισμοί θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και αμφίδρομα κατά την εγκατάσταση των προ−
αναφερόμενων δραστηριοτήτων εγγύς μονάδων υδα−
τοκαλλιέργειας.
Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα εξής:
Απόσταση της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας από θα−
λάσσιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας,
ανάλογα με τις ηθολογικές ανάγκες του εκτρεφόμενου
είδους.
Η χωροθέτηση θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων πρέπει
να αποφεύγεται εντός των Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Στις υπόλοιπες περιο−
χές επιτρέπεται υπό τον όρο να απέχουν από λειτουρ−
γούσες μονάδες υδατοκαλλιέργειας τουλάχιστον 500
μέτρα. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για τις ανάγκες
των ΠΟΑΥ ή μεμονωμένων μονάδων είναι επιθυμητή.
Επειδή ο κάθε τύπος και μορφή υδατοκαλλιέργειας
προσδιορίζει σε διαφορετικό βαθμό την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και του ζωικού κεφαλαίου, θα πρέπει
στα αιτήματα καθορισμού ΠΟΑΥ να υποβάλλονται σχε−
τικά σχέδια όρων και προϋποθέσεων, συμβιβασμού των
χρήσεων υδατοκαλλιέργειας και παράκτιας αλιείας.
Είναι σκόπιμο να αποφεύγεται η χωροθέτηση ΠΟΑΥ
σε θαλάσσιους χώρους με σημαντικά αλιευτικά πεδία,
νηπιοτροφεία, περιοχές αναπαραγωγής και ενδιαίτησης
ιχθύων.
Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των γενικών
και ειδικών διατάξεων περί αλιείας που ισχύουν για την
περιοχή, η αλιεία επαγγελματική και ερασιτεχνική δεν
επιτρέπεται περιμετρικά των ορίων της μισθωμένης
έκτασης εγκατάστασης των μονάδων σε απόσταση
μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις συμφωνίας υδατοκαλλιεργητικής επιχεί−
ρησης και επαγγελματιών αλιέων.
Η χωροθέτηση νέων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλ−
λιέργειας πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή πα−
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θα−
λάσσιου τουρισμού.
Στις περιπτώσεις μονάδων και ζωνών οστρακοκαλ−
λιέργειας οι ανωτέρω αποστάσεις περιορίζονται κατά
50%.
Όλες οι ανωτέρω αποστάσεις μετρούνται σε ευθεία,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.
ii) Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατο−
καλλιέργειας
α) Μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
Το βάθος της έκτασης εγκατάστασής τους είναι του−
λάχιστον δεκαοκτώ (18) μ. και σε κάθε περίπτωση δι−
πλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτυών
των κλωβών εκτροφής

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας είναι πεντακόσια (500) μέτρα. Η από−
σταση μπορεί να μειώνεται στα τριακόσια (300) μέτρα
όταν αμφότερες οι γειτονικές μονάδες είναι μονάδες
βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας.
Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών πάρκων εκτροφής
της ίδιας μονάδας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των
100 και μικρότερη των 250 μέτρων.
Το ανώτερο ποσοστό κάλυψης της μισθωμένης έκτα−
σης εγκατάστασης των μονάδων, από τους ιχθυοκλω−
βούς και τις λοιπές πλωτές εγκαταστάσεις ορίζεται
στο 50%. Το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται σε 60% στην
περίπτωση βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών.
Τα ανωτέρω μεγέθη ρυθμίζονται από σχετική εγκύκλιο
των συναρμόδιων Υπουργείων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Επίσης:
Τα όρια της μισθωμένης έκτασης εγκατάστασης μο−
νάδας απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μ. από την
ακτογραμμή.
Η απόσταση μεταξύ ΠΟΑΥ είναι τουλάχιστον τρία (3)
χιλιόμετρα. Σε περίπτωση δημιουργίας ΠΟΑΥ από υφι−
στάμενες μεμονωμένες μονάδες η απόσταση από το όριο
άλλης ΠΟΑΥ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 6 χλμ.
β) Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας
Τα όρια της έκτασης εγκατάστασης μονάδας οστρα−
κοκαλλιέργειας απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μ.
από τα αγκυροβόλια μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Ανεξαρτήτως απόστασης από τον αιγιαλό ή στην πε−
ρίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χειμέριο κύμα, το
βάθος της έκτασης εγκατάστασής τους είναι διπλάσιο
ή τριπλάσιο του συνολικού μήκους της «αρμαθιάς», ανά−
λογα με το σύστημα εκτροφής των οστρακοειδών (σε
πασσάλους ή Long line, αντίστοιχα).
Η απόσταση μεταξύ των μονάδων οστρακοκαλλιέργει−
ας διαφορετικών φορέων είναι τουλάχιστον 150μ, ενώ
η απόσταση μεταξύ πάρκων εκτροφής του ίδιου φορέα
είναι τουλάχιστον 100μ.
Τα ανωτέρω μεγέθη ορίζονται από σχετική εγκύκλιο
των συναρμόδιων Υπουργείων, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) Μονάδες καλλιέργειας ή εκτροφής λοιπών υδρόβιων
οργανισμών ή / και άλλων μεθόδων
Σε ότι αφορά μονάδες καλλιέργειας ή εκτροφής
λοιπών υδρόβιων οργανισμών ή / και άλλων μεθόδων,
εφαρμόζονται κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις, που
καθορίζονται με βάση τις τεχνολογικές και επιστημο−
νικές εξελίξεις, με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργείων.
Επιπλέον αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
τα εξής επιπλέον κριτήρια κατά τη χωροθέτηση των
μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γλυκέα ύδατα.
Νέες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, που χωροθετούνται
σε γλυκέα ύδατα, θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον
500μ από ήδη λειτουργούσες μονάδες, στις περιπτώσεις
που η παροχή του νερού γίνεται από τον ίδιο υδάτινο
πάροχο, εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις
για τον συγκεκριμένο υδάτινο πάροχο.
Η αλιεία, επαγγελματική και ερασιτεχνική, δεν επιτρέ−
πεται περιμετρικά των ορίων της μισθωμένης έκτασης
εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκέων
υδάτων σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέ−
τρων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την θε−
σμοθέτηση ΠΟΑΥ ή επιτρέπεται μετά από σύμφωνη
γνώμη του υδατοκαλλιεργητή.
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Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο αποστάσεις
μετρώνται σε ευθεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στο παρόν.
Β) Χωροθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων εντός λι−
μνών
Το βάθος των λιμνών κατά την χαμηλότερη στάθμη
του νερού, πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του
ύψους των διχτύων των πλωτών ιχθυοκλωβών.
Γ) Χωροθέτηση χερσαίων υποδομών
i) Συνοδές εγκαταστάσεις
1. Γενικά Κριτήρια
Η ένταξη των έργων στο φυσικό περιβάλλον, με σε−
βασμό στα φυσικά χαρακτηριστικά και την πολεοδομική
και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της κάθε περιοχής, χω−
ρίς αλλοιώσεις της γεωμορφολογίας της, εκχερσώσεις
δασών και αποψιλώσεις.
Τα έργα της κατηγορίας αυτής χωροθετούνται με−
μονωμένα, εγγύς κατά το δυνατόν των μονάδων πα−
ραγωγής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 4).
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
κατασκευή τους.
ii) Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις
Οι σταθμοί παραγωγής γόνου, οι ιχθυογεννητικοί
σταθμοί και οι μονάδες προπάχυνσης μόνο ιχθύων χω−
ροθετούνται εκτός του αιγιαλού και σε μέγιστη από−
σταση 1000 μέτρων από αυτόν.
Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και
παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων
(Συσκευαστήρια, Κέντρα Αποκελύφωσης, Εξυγίανσης
και Αποστολής Οστράκων και τους Ψυκτικούς Θαλά−
μους) χωροθετούνται εκτός αιγιαλού, είτε μεμονωμένα
σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τα
Σχέδια Χρήσεων Γης, την ισχύουσα δασική νομοθεσία,
είτε σε οργανωμένες ζώνες (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Εμπορευμα−
τικά Κέντρα) και κατά το δυνατόν εγγύς των μονάδων
εκτροφής. Εξαιρούνται τα πλωτά κέντρα αποστολής
οστράκων.
Σε περιπτώσεις χωροθέτησης μονάδων σε οργανω−
μένους υποδοχείς (υπό τη μορφή Π.Ο.Α.Υ.), αλλά και
σε περιπτώσεις χωροθέτησης μονάδων σε περιοχές
άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), ορισμένες από τις
συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των μονά−
δων, καθώς και έργα υποδομής όπως λιμενικές εγκα−
ταστάσεις, οδοί πρόσβασης κ.λπ., είναι επιθυμητό να
αφορούν σε περισσότερες της μίας μονάδες ή και στο
σύνολο των μονάδων.
2. Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά
καθεστώτα
Σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Ενάλιοι Αρχαι−
ολογικοί Χώροι (Ν.3028/2002 «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο−
μιάς») είναι δυνατή η ίδρυση μονάδων θαλάσσιας υδα−
τοκαλλιέργειας σύμφωνα με τους όρους και τους περι−
ορισμούς που ορίζονται από την αρμόδια αρχαιολογική
υπηρεσία.
Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 και
θαλάσσια πάρκα, η ίδρυση μονάδων είναι δυνατή σύμ−
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται
από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
Οι κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση μονάδων υδα−
τοκαλλιεργειών και ΠΟΑΥ θα συμπληρωθούν σε μετα−
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γενέστερο στάδιο με βάση τα υπό κατάρτιση σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.
3. Απαγόρευση εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλ−
λιέργειας
α. Η χωροθέτηση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και
καλλιέργειας γλυκέων υδάτων (πεστροφοκαλλιέργεια,
κυπρινοκαλλιέργεια) δεν επιτρέπεται σε περιοχές που
τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για καλλιέργεια
και αλιεία οστρακοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α. αριθ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438 Β), της Οδηγίας
2006/113/ΕΚ, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδά−
των για τα οστρακοειδή και της Οδηγίας 2006/44/ΕΚ,
περί της ποιότητας των γλυκέων υδάτων που έχουν
ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της
ζωής των ιχθύων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β. Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέρ−
γειας δεν επιτρέπεται σε περιοχές που χρησιμοποιού−
νται ως πεδία βολής, σε περιοχές διαύλων ναυσιπλοΐ−
ας και εγκαταστάσεις καλωδίων ή αγωγών μεταφοράς
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.ά.
γ. Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλι−
έργειας σε βυθούς με θαλάσσια βλάστηση (Posidonia
oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina και Zostera
moltii) γίνεται σύμφωνα με τους ιδιαίτερους όρους και
περιορισμούς που καθορίζονται από την κοινοτική και
εθνική νομοθεσία που διέπει τα οικοσυστήματα αυτά.
Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργει−
ας δεν επιτρέπεται πάνω από λειμώνες του είδους
Posidonia oceanica που βρίσκονται εντός προστατευό−
μενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
NATURA 2000.
δ. Απαγορεύεται η ίδρυση μονάδων καλλιέργειας γλυ−
κέων υδάτων σε πλωτές εγκαταστάσεις εντός λιμνών,
οι οποίες χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
ε. Απαγορεύεται η ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποί−
ησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής πα−
ραγωγικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Κατευθύνσεις για Διάφορες Κατηγορίες Σχεδιασμού
και Χωρικών Πολιτικών
Άρθρο 8
Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό
και πολεοδομικό σχεδιασμό
Για να ολοκληρωθεί η χωρική οργάνωση του τομέα
των υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει ο υποκείμενος χωρο−
ταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός να εναρμονιστεί
με τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.
Σε κάθε περίπτωση ο υποκείμενος χωρικός σχεδια−
σμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:
την καταγραφή των υφιστάμενων μονάδων και την
αξιολόγηση της λειτουργίας τους, σε όρους οικονομι−
κούς/κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, καθώς και τη
συνέργεια ή τον ανταγωνισμό τους με άλλες χρήσεις
γης.
Υπόδειξη περιοχών κατ’ αρχήν κατάλληλων για τις
απαραίτητες υποδομές ανάπτυξης του τομέα −συνοδές
και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις−, για την εγκατάστα−
ση χερσαίων μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με τους
περιορισμούς και τους όρους του παρόντος.
1. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
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Κατά την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χω−
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, πρέπει να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χωρο−
θέτηση μονάδων και ζωνών υδατοκαλλιεργειών, κατά τρόπο
που να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις του παρόντος.
Τα Περιφερειακά Πλαίσια πρέπει να προβλέψουν τον
προσδιορισμό σε διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας
και τυχόν νέων Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιερ−
γειών (Π.Α.Υ.), επιπλέον των προβλεπόμενων από το
παρόν Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια χω−
ροθέτησης του άρθρου 5 παρ. I, με την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων ανά είδος υδατοκαλλιέργειας της παρ.
Α του άρθρου 6.
Στα επικαιροποιημένα Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., θα πρέπει: α) να
αποτυπώνονται οι διαμορφωμένες συγκεντρώσεις μο−
νάδων και ειδικά οι θεσμοθετημένες Π.Ο.Α.Υ. αλλά και
όσες έχουν οριοθετηθεί μετά την εκπόνηση ειδικών
μελετών (Πίνακας 2), β) να αξιολογούνται οι συνθήκες
λειτουργίας τους και γ) γενικά στις προτάσεις τους να
συμπεριλαμβάνεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριό−
τητα (θαλάσσια, χερσαία, συνοδές και υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις), τόσο σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της
ίδιας, όσο και αναφορικά με κατευθύνσεις για την ανά−
πτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στα νέα
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. θα εξετασθούν ειδικότερα οι περιπτώσεις
όπου έχουν εντοπιοστεί προβλήματα ανταγωνισμού των
υδατοκαλλιεργειών με άλλες χρήσεις γης (τουρισμό,
παραθερισμό, αλιεία κ.λπ.).
Για την υποστήριξη των παραπάνω, είναι σκόπιμο να
κληθούν όλοι οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Αυτοδιοική−
σεις της χώρας να υποδείξουν εντός δύο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος Πλαισίου, περιοχές ή σημεία
εντός ή εκτός ΠΑΥ, για την υποδοχή εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών.
2. Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Οι παραπάνω κατευθύνσεις ισχύουν, ομοίως, για τα
Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης
3. Κατευθύνσεις για το γενικότερο πλαίσιο του πολε−
οδομικού σχεδιασμού
Επιβάλλεται:
1. Η αναμόρφωση των προδιαγραφών των Ρυθμιστικών
Σχεδίων του Ν. 2508/1997, των Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και
των Πολεοδομικών Μελετών, κατά τρόπο που να υπο−
στηρίζονται οι κατευθύνσεις του παρόντος:
α. Τα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εξειδικεύουν τις κατευ−
θύνσεις του παρόντος, υποδεικνύοντας τις εν δυνάμει
κατάλληλες περιοχές άσκησης της υδατοκαλλιεργητι−
κής δραστηριότητας σε λίμνες, λιμνοθάλασσες και σε
δεξαμενές στην ξηρά, καθώς και τους χώρους εγκατά−
στασης των συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών
της δραστηριότητας. Επίσης διατυπώνουν προτάσεις
για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος.
β. Κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των ανωτέρω
σχεδίων, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ανα−
διατύπωση των ρυθμίσεων εκείνων που ενδέχεται να
έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με τις ρυθμίσεις του
παρόντος, ιδιαίτερα όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργει−
ες γλυκέων υδάτων και στις συνοδές και υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις της δραστηριότητας.
2. Η εκπόνηση των υποκείμενων χωροταξικών και πο−
λεοδομικών πλαισίων ή σχεδίων βαίνει παράλληλα με
την υλοποίηση του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του.

4. Συμπληρωματικές Κατευθύνσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος
α. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του
βαθμού υλοποίησης και αποτελεσματικότητας του Ει−
δικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και εν γένει
αξιολόγησης της επίδρασης της υδατοκαλλιέργειας
στο περιβάλλον, μέσω του οποίου πρέπει γίνεται συ−
στηματική παρακολούθηση των παράκτιων υδατικών
οικοσυστημάτων, ώστε να προκύψει αξιόπιστη χρονο−
σειρά δεδομένων.
Προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολού−
θησης στο πλαίσιο του Χωρικού Παρατηρητηρίου του
ΥΠΕΚΑ.
Το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό του συστήματος
παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης και αποτε−
λεσματικότητας του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλι−
έργειες, είναι να προσδιοριστούν οι κρίσιμοι δείκτες
καταγραφής και αξιολόγησης. Οι συγκεκριμένοι δείκτες
την πρώτη πενταετία θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση,
προκειμένου να παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τη λήψη
συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής στα πλαίσια της
αξιολόγησης του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. Στη συνέχεια θα αξιο−
λογούνται με μικρότερη συχνότητα (π.χ. ανά τριετία ή
πενταετία), ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του
σχεδίου.
β. Δημιουργία στο ΥΠΕΚΑ αποτελεσματικών ελεγκτι−
κών μηχανισμών για την παρακολούθηση της επιβάρυν−
σης του περιβάλλοντος από μονάδες υδατοκαλλιεργει−
ών, όπως και για την παρακολούθηση εφαρμογής των
υποδείξεων των ελεγκτών.
γ. Ανάθεση από τα συναρμόδια υπουργεία της χαρ−
τογράφησης λειμώνων Ποσειδωνίας, αλιευτικών πεδίων,
νηπιοτροφείων, περιοχών αναπαραγωγής και ενδιαίτη−
σης ιχθύων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
και το Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας.
δ. Ακριβής χαρτογράφηση με γεωδαιτικές συντεταγ−
μένες όλων των εκτάσεων που έχουν εκμισθωθεί σε
μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή των οποίων η εκμίσθωση
εκκρεμεί, εντός έτους από την έγκριση της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης, με πρωτοβουλία των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Άρθρο 9
Λοιπές Κατευθύνσεις
1. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση ή συμπλήρω−
ση των διατάξεων του Ν. 2791/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «περί
Αιγιαλού Παραλίας και άλλων διατάξεων» και του Ν.Δ.
439 της 12/13−2−1970 (ΦΕΚ 36 Α΄) «περί συμπληρώσεως
των διατάξεων περί αιγιαλού»
Προτείνεται η βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων,
όπως παρακάτω:
Η διέλευση αγωγών όδευσης νερού, τροφής για την
υποστήριξη της λειτουργίας ιχθυογεννητικών σταθμών,
εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, τροφών, κ.α. συ−
ναφούς χαρακτήρα (με την προϋπόθεση μη μόνιμων
κατασκευών), θα πρέπει να περιληφθούν στις διατάξεις
του άρθ. 13 περί «παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας», προσδίδοντας ευελιξία και ταχύτητα
κατά τις σχετικές αδειοδοτήσεις.
Για κοινόχρηστες εγκαταστάσεις στον αιγιαλό, πα−
ραλία, όχθη λίμνης και ποταμού, και στις περιπτώσεις
συγκέντρωσης μονάδων –είτε ως ΠΑΣΜ είτε ως ΠΟΑΥ−
επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση χρήσης και του
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δικαιώματος εκτέλεσης έργου και εκμετάλλευσης για
χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, με δικαίωμα ανα−
νέωσης για όσο διάστημα εξυπηρετούν τους σκοπούς
χρήσης τους.
2. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση ή συμπλήρω−
ση πολεοδομικών διατάξεων του Διατάγματος από
31/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ) «τροποποίηση των όρων και πε−
ριορισμών δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των
ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923
οικισμών»
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Δια−
τάγματος από 31/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄) προκειμένου να
υπαχθούν στις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις και τα
έργα υποστήριξης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
και των σταθμών παραγωγής γόνου.
3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτά−
σεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλι−
έργειας
α. Αρμοδιότητα μισθώσεων
Δεδομένου ότι: α) οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων
εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελού−
σαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας, β)
ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την
εφαρμογή του Ν.3852/2010 − σχεδίου Καλλικράτης), δεν
ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του
Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμί−
σθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλι−
έργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της
αντίστοιχης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
β. Θεσμικό καθεστώς μισθώσεων
Να τροποποιηθεί − συμπληρωθεί το άρθρο 32 παργρ.7β
του Ν.1845/89 σε ότι αφορά τη δυνατότητα επαναμίσθω−
σης θαλάσσιων εκτάσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν
δια της υδατοκαλλιέργειας, πέραν της μιας φοράς, εφό−
σον ο μισθωτής πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,
οι οποίες θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς.
Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 19, πα−
ραγρ.11 του Ν. 3208/2003.
γ. Χρονική διάρκεια μισθώσεων
Το τίμημα του μισθώματος θα καταβάλλεται από την
επόμενη της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λει−
τουργίας της παραγωγικής μονάδας, ώστε να αποφευ−
χθεί η επιβάρυνση του μισθωτή το διάστημα απόκτησης
των απαραίτητων αδειών.
Η διάρκεια των μισθώσεων/αναμισθώσεων να ορισθεί
στα είκοσι (20) έτη
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 αιτούμε−
νη 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.
4. Κατευθύνσεις για τροποποίηση ή συμπλήρωση των
διατάξεων του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α΄) «περί βιώσιμης
ανάπτυξης Αττικής και άλλες διατάξεις».
Για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής
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υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων υποστήριξης
των μονάδων αυτών, όπως ιχθυογεννητικών σταθμών,
αποθηκών, μονάδων συσκευασίας, συντήρησης και πα−
ραγωγής μη μεταποιημένων προϊόντων (Συσκευαστήρια,
Κ.Α.Ο.) κ.λπ., εφαρμόζονται διατάξεις του παραπάνω
νόμου που αφορούν τις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών
προβλημάτων στις επιχειρήσεις του τομέα που πολλές
φορές στερούνται και της δυνατότητας ίδρυσης των
απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την απρόσκοπτη λει−
τουργία των μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.
Θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις ή
συμπληρώσεις των σχετικών διατάξεων, προκειμένου
αυτές να μην έχουν εφαρμογή για την αδειοδότηση των
υποστηρικτών εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλ−
λιέργειας, σταθμών παραγωγής γόνου και συσκευαστη−
ρίων, λόγω της φύσης των έργων και του τομέα της
πρωτογενούς παραγωγής, που υπάγονται.
5. Κατευθύνσεις για τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων των άρθρων 38 και 50 του Αλιευτικού
Κώδικα (Ν.Δ. 420/70) σχετικών με τις μισθώσεις των
Δημόσιων ιχθυοτροφείων.
Τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων, με βάση και
τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ειδικές ρυθμίσεις
που θεσμοθετούνται για τα Δημόσια ιχθυοτροφεία, σε
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να
διασφαλίζεται το κύριο χαρακτηριστικό ως ιχθυοτρο−
φείων εκτατικής ή ημιεντατικής μορφής και αλιευτικών
πεδίων, καθώς και να επιτρέπονται με όρους και προ−
ϋποθέσεις οι οριζόντιες χρήσεις αλιευτικού τουρισμού
και οικοτουρισμού και να αποτρέπονται χρήσεις που
επιβαρύνουν τη φυσική λειτουργία τους στο ευρύτερο
οικοσύστημα.
6. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99
Να τροποποιηθεί ο νόμος, ώστε το χρονικό διάστημα
ισχύος της βεβαίωσης παραχώρησης−εκμίσθωσης της
θαλάσσιας έκτασης από την αρμόδια αρχή να παρατα−
θεί πέραν των 6 μηνών.
7. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης 17239/2002
α. Ο φορέας Διαχείρισης της ΠΟΑΥ δεν μισθώνει
θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτές εκμισθώνονται απευθείας
στους υδατοκαλλιεργητές από τον ορισμένο εκπρό−
σωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Κατά το χρόνο υποβο−
λής του αιτήματος καθορισμού της ΠΟΑΥ, αν τμήματά
της είναι μισθωμένα, απαιτείται η συναίνεση των πα−
ραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον 60% της
έκτασης της ΠΟΑΥ. Για τη θαλάσσια έκταση που δεν
έχει μισθωθεί, απαιτείται δέσμευση της αρμόδιας για
την εκμίσθωση αρχής, ότι αυτή θα μισθωθεί στους πα−
ραγωγικούς φορείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν
στα όρια της θαλάσσιας ζώνης της ΠΟΑΥ (βεβαίωση
παραχώρησης).
β. Δεδομένου ότι οι κατευθύνσεις των Σχεδίων Δια−
χείρισης Λεκανών Απορροής πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τόσο στα μεταβατικά, όσο και στα παράκτια
ύδατα, στα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργει−
ών (ΠΟΑΥ) θα πρέπει να περιλαμβάνεται η γνωμοδότη−
ση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων για τη συμβατότητα
της δημιουργίας ΠΟΑΥ με τα υπό διαμόρφωση Σχέδια
Διαχείρισης.
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8. Κατευθύνσεις για την αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46399/1352/86
Χρήζει αντικατάστασης και προσαρμογής η κοινή
υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438
Β΄/1986), εξαιτίας της έκδοσης της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ (ενσωμάτωσής της με το Ν. 3199/2003 και το ΠΔ
51/2007) και των σχετικών τροποποιήσεών της (Οδηγία
2008/105/ΕΚ, όπου ενσωματώθηκε με την υπ’ αρ. κοινή
υπουργική απόφαση 51354/2641/Ε103/2010).
9. Συμπλήρωση των διατάξεων της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003, που αφορούν στην πε−
ριβαλλοντική αδειοδότηση, όπως παρακάτω:
παραγωγικές μονάδες, οι οποίες υπέβαλλαν αίτημα
ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, κατ’ ελάχιστο ένα
μηνα προ της λήξης της ημερομηνίας της ΑΕΠΟ, συνε−
χίζουν να έχουν σε ισχύ την ΑΕΠΟ και έως την ημέρα
έκδοσης απόφασης ανανέωσης ΑΕΠΟ
σε υπό καθορισμό ΠΟΑΥ για υφιστάμενες ή μη δρα−
στηριότητες, στο σύνολο της ΠΟΑΥ ή σε ζώνες της,
μπορεί να υποβάλλεται ένα αίτημα έκδοσης ΑΕΠΟ από
τον φορέα διαχείρισης και να εκδίδεται μία ΑΕΠΟ ανά
ΠΟΑΥ ή ζώνη ΠΟΑΥ, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με βάση
τα χαρακτηριστικά των μονάδων και της περιοχής χω−
ροθέτησής τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε μονάδα
θα δηλώνει υπεύθυνα τη συμμόρφωσή της στη γενική
ΑΕΠΟ και η δήλωση αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της άδειας μίσθωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Δράσης
Το πρόγραμμα δράσης αφορά στη δεκαπενταετή
(15ετή) προγραμματική περίοδο 2010 – 2024 και περι−
λαμβάνει μέτρα και δράσεις θεσμικού και διοικητικού
– οργανωτικού χαρακτήρα:
Α. Μέτρα και δράσεις θεσμικού χαρακτήρα:
1. Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροτα−
ξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης:
α. Ενέργεια: Εναρμόνιση των εγκεκριμένων Περιφερει−
ακών πλαισίων προς τις κατευθύνσεις του παρόντος Ει−
δικού Πλαισίου (άρθρο 8, παραγρ. 2 του Ν. 2742/1999)
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Κατάρτιση εκθέσεων
αξιολόγησης των Περιφερειακών Πλαισίων και εκπόνη−
ση μελετών για την τροποποίηση / αναθεώρησή τους
και την εναρμόνισή τους προς τις κατευθύνσεις του
παρόντος Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 8, παραγρ. 5 και 6
του Ν. 2742/1999)
δ. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι−
βάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013
2. Εναρμόνιση των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και
Θεσ/νίκης, των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)
και των Σχεδίων Χωρικών και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
α. Ενέργεια: Εναρμόνιση των εγκεκριμένων ρυθμι−
στικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσ/νίκης (ν. 1515/1985 και
1561/1985) και των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
(άρθρο 9 Ν. 2742/1999, άρθρο 4, παραγρ. 7 Ν. 2508/1997,
όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 19
του Ν. 3212/2003) προς τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 6, παράγρ. 4 αυτού.

β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Περιφέρειες – Ο.Τ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: α. Ενσωμάτωση των
κατευθύνσεων του Παρόντος Ειδικού Πλαισίου στα υπό
θεσμοθέτηση Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσα−
λονίκης β. Εκπόνηση μελετών για την συμπλήρωση /
αναθεώρηση των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και έκδοση των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις αποφάσεων
για τη θεσμοθέτησή τους.
δ. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι−
βάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης» και Περιφερειακά Επι−
χειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 2007 – 2013.
3. Eκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια−
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες Πε−
ριοχές:
α. Ενέργεια: Εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες
και Παράκτιες Περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2742/1999)
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Κατάρτιση μελέτης
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό−
ρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες Περιοχές, στο οποίο
θα ενσωματωθούν οι σχετικές με τη χωροθέτηση των
υδατοκαλλιεργειών διατάξεις, με προοπτική θεσμοθέτη−
σής του εντός 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης.
δ. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι−
βάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013
4. Συμπλήρωση των κατευθύνσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
για τα εσωτερικά ύδατα (γλυκά ύδατα, υφάλμυροι σχη−
ματισμοί)
α. Ενέργεια: Συμπλήρωση και εξειδίκευση των κατευ−
θύνσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. για τα γλυκά ύδατα και τους
υφάλμυρους σχηματισμούς (λιμνοθάλασσες, αύλακες,
κ.λπ.), με την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων
των λεκανών απορροής.
β. Αρμόδιοι φορείς: ΥΠΕΚΑ
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: έκδοση − συμπλήρωση
Κ.Υ.Α. και Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
δ. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι−
βάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης»
5. Συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 2791/2001 «Αι−
γιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (άρθρα 13 και 14)
και του Ν.Δ. 439/1970 (άρθρο 1):
α. Ενέργεια: Συμπλήρωση των άρθρων 13 και 14 του
Ν. 2791/2001, που αφορούν στην παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας και στην παραχώρηση αι−
γιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων, αντίστοιχα,
προκειμένου να αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις οι
επιτρεπόμενες χρήσεις και τα έργα για την απρόσκο−
πτη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και
συμπλήρωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.
439/1970 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 6, παράγρ.2).
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου
δ. Χρηματοδότηση: Δεν απαιτείται
6. Τροποποίηση των διατάξεων του Διατάγματος από
31/5/1985 (άρθρο 2) «Τροποποίηση των όρων και περι−
ορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των
ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923
οικισμών».
α. Ενέργεια: Τροποποίηση του υπόψη Διατάγματος,
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σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού
Πλαισίου, προκειμένου οι παρεκκλίσεις που ορίζονται
στο άρθρο 2 αυτού να ισχύουν και για τα έργα υποστή−
ριξης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Έκδοση Π.Δ/τος
δ. Χρηματοδότηση: Δεν απαιτείται
7. Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μισθώσεις υδά−
τινων εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση μονάδων υδα−
τοκαλλιέργειας (Ν. 1845/89, άρθρο 32, παραγρ. 7 και Ν.
3208/2003, άρθρο 19, παραγρ. 11):
α. Ενέργεια: Αντικατάσταση και συμπλήρωση των δι−
ατάξεων άρθρου 32 παραγρ. 7 του Ν. 3208/2003, που
αφορούν μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων
για ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να
καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μίσθωσης των
υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας με
βάση τα νέα δεδομένα, αλλά και οι προϋποθέσεις ανα−
στολής νέων μισθώσεων κυρίως με σκοπό των ομαλή
λειτουργία της αγοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργει−
ας.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου
δ. Χρηματοδότηση: Δεν απαιτείται
8. Τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 2965/2001
(ΦΕΚ 270 Α΄) «περί Βιώσιμης Ανάπτυξης Αττικής και
άλλες διατάξεις».
α. Ενέργεια: Τροποποίηση των διατάξεων του υπό−
ψη Νόμου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου, προκειμένου να επιτρέπεται η αδει−
οδότηση των απαραίτητων για τη λειτουργία μονά−
δων υδατοκαλλιέργειας εγκαταστάσεων στην περιοχή
εφαρμογής του Νόμου, ως έργων της πρωτογενούς
παραγωγής.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου
δ. Χρηματοδότηση: Δεν απαιτείται
9. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων
των άρθρων 38 και 50 του Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ.
420/70):
α. Ενέργεια: Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια−
τάξεων του Αλιευτικού Κώδικα (άρθρα 38 και 50) που
αφορούν τις μισθώσεις των Δημόσιων Ιχθυοτροφείων
(Λιμνοθαλασσών) με πλειοδοτικό διαγωνισμό και σε
Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, χωρίς πλειοδοτικό δια−
γωνισμό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 6 παράγρ. 10).
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται.
10. Διαμόρφωση του καθεστώτος δημιουργίας Πε−
ριοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(Π.Ο.Α.Υ.).
Ι. α. Ενέργεια: Τροποποίηση των διατάξεων του άρ−
θρου 10 του Ν. 2742/1999 θεσπίζοντας ειδικό καθεστώς,
όσον αφορά τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. κυρίως στη θά−
λασσα και, ειδικότερα, την τροποποίηση της διάρκειας
ισχύος της βεβαίωσης παραχώρησης των θαλάσσιων
εκτάσεων από την Διοίκηση.
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου.
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δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται.
ΙΙ. α. Ενέργεια: Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης
με αριθ. Η.Π. 17239/2002 «Καθορισμός δικαιολογητικών,
διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών».
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Υπογραφή Απόφα−
σης.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται.
11. Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Εγκυκλίου
για τις Υδατοκαλλιεργητικές Μονάδες 12157081866/12−
6−2009.
α. Ενέργεια: Τροποποίηση των συγκεκριμένων δια−
τάξεων της εγκυκλίου που αφορούν στην απόσταση
μεταξύ μονάδων του ίδιου φορέα, σύμφωνα με τις κα−
τευθύνσεις του παρόντος.
β. Αρμόδιος φορέας: ΥΠΕΚΑ−Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Υπογραφή Εγκυκλί−
ου.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται.
Β. Μέτρα και δράσεις διοικητικού – οργανωτικού χα−
ρακτήρα.
1. Κατάργηση του καθεστώτος αναστολής μισθώσεων
θαλάσσιων εκτάσεων για δημιουργία νέων μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας.
α. Ενέργεια: Κατάργηση των εγκυκλίων αριθμ.
260727/94 και 258169/2000, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ.143607/2003, του Υπουργείου Γεωργίας (νυν
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας), με τις οποίες έχει ανασταλεί η μίσθωση θαλάσ−
σιων εκτάσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων μονάδων
εκτροφής ορισμένων ειδών ψαριών.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Έκδοση Υπουργικής
Απόφασης.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται.
2. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιο−
λόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου.
α. Ενέργεια: Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης
και αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισί−
ου.
β. Αρμόδιος φορέας: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: α) Συλλογή, Ταξινό−
μηση και Επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το
Ειδικό Πλαίσιο, β) επεξεργασία δεικτών παρακολούθη−
σης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαι−
σίου, γ) παρακολούθηση των κύριων επιπτώσεων στο
περιβάλλον από την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου,
εντοπισμός απρόβλεπτων επιπτώσεων και πρόταση για
τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, δ) κατάρτιση εκθέσεων
παρακολούθησης και αξιολόγησης της τήρησης των βα−
σικών επιλογών και προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων
του Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 7, παραγρ. 6 και άρθρο
14 του Ν. 2742/1999, άρθρο 9 κοινή υπουργική απόφα−
ση 107017/2006−ΦΕΚ 1225/Β/2006), ε) ενίσχυση ελεγκτι−
κών μηχανισμών για την συστηματική παρακολούθηση
αφενός της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την
λειτουργία υδατοκαλλιεργειών και, αφετέρου, των πα−
ράκτιων υδατικών οικοσυστημάτων, ώστε να προκύψει
αξιόπιστη χρονοσειρά δεδομένων.
δ. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι−
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βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» − Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013.
3. Συντονισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) 2007 – 2013 με το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες.
α. Ενέργεια: Συντονισμός του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013 με
τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: α) πρόβλεψη δράσεων
που προωθούν τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου, β)
ένταξη κριτηρίων επιλογής έργων που εναρμονίζονται
με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου, γ) εκπόνηση
μελετών, εμπειρογνωμοσυνών για την υλοποίηση του
Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.
δ. Χρηματοδότηση: Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Παραρτήματα και Διαγράμματα
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης οι πίνακες 1 και 2 του πα−
ραρτήματος.
2. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης:
Χάρτης: Εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας

όμενα ενδιαιτήματα για τα οποία προκύπτει ανάγκη
απόλυτης προστασίας:
α. δεν εγκρίνεται αύξηση της δυναμικότητας τους,
β. δεν ανανεώνεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
τους μετά τη λήξη της και οι φορείς που επιθυμούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία των μονάδων τους, υποχρε−
ώνονται σε μετεγκατάστασή τους.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, προ της πράξης μη ανα−
νέωσης αδείας ή απόφασης (θετικής ή μη) αύξησης δυ−
ναμικότητας απαιτείται η γνωμοδότηση του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4 του
παρόντος άρθρου και για τη μετεγκατάσταση των μο−
νάδων σε νέες θέσεις επιλογής τους, παρέχεται διά−
στημα τριών ετών, από την κοινοποίηση εγγράφου των
εποπτευουσών υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μετεγκατάστασης τους.
6. Οι υφιστάμενες μισθώσεις μεταξύ Ελληνικού Δημο−
σίου και επιχειρήσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας,
σε περιοχές που χωροθετούνται Π.Ο.Α.Υ. εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
7. Μετά τη λήξη των μισθώσεων μονάδων που λειτουρ−
γούν εντός ΠΟΑΥ, η αναμίσθωση γίνεται με απόφαση
της Δημόσιας αρχής μετά από τεκμηριωμένη γνωμοδό−
τηση του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ
8. Διαδικασίες θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ. σε εξέλιξη, κατά
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μπορούν να
ακολουθούν τις προϋφιστάμενες διατάξεις.
Άρθρο 13

Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Μεταβατικές διατάξεις

Κάθε διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, παύει να εφαρμόζεται από την ημέρα
δημοσίευσής της.

1. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων
οι πράξεις αδειοδότησης πληρούν τις προϋποθέσεις
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, θεωρούνται ότι έχουν
χωροθετηθεί νόμιμα για τις πράξεις ανανέωσης των
αδειών τους.
2. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποί−
ων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, είτε προ−
σαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος είτε μετεγκα−
θίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε Περιοχές
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) ή εκτός, με τις
προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισί−
ου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται.
3. Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την
παρ. 1α του άρθρου 5, σε διάστημα τριών (3) ετών από
την ισχύ του παρόντος και εφόσον πληρούν τις προϋπο−
θέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν
αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ.
4. Για μονάδες που νόμιμα έχουν μέχρι σήμερα εγκα−
τασταθεί σε περιοχές πάνω από διαπιστωμένα λιβάδια
Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica) ή άλλα προστατευ−

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το χρονικό διάστημα ισχύος των εγκρινόμενων κατά
το προηγούμενο άρθρο όρων, περιορισμών και κατευ−
θύνσεων για την προστασία και διαχείριση του περιβάλ−
λοντος από την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ορίζεται
σε 15 έτη. Τυχόν αναθεώρηση ή (μείζων) τροποποίηση
του Ειδικού Πλαισίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2742/1999, συνεπάγεται την υπο−
χρέωση πραγματοποίησης νέας διαδικασίας Στρατηγι−
κής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακες 1 και 2
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Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025050411110036*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

