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ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17

  11523, Αθήνα
mail: gdspatial@prv.ypeka.gr
Τηλ: 2131515728

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΕΝ/Γρ. Υπουργού
2. ΥΠΕΝ/Γρ. Υφυπουργού 
3. ΥΠΕΝ/Γρ. Γεν. Γρ. ΧΣΑΠ
4. ΥΠΕΝ/Γεν. Δ/ντρια Διoικητικών 

υπηρεσιών και Νομοθ. Έργου 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία προώθησης μελετών Π.Ο.Α.Υ.

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. Η.Π. 17239/30-08-2002 Υ.Α. (Β΄ 1175)
(β) Η με αρ. οικ.107017/2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από την Υ.Α. 

οικ.40238/2017 (Β΄ 3759)
(γ) η με αρ. 31722/04-11-2011 ΚΥΑ (Β΄ 2505)
(δ) Τα με αρ. πρωτ. 6973/29-10-2020 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/107041/1281/06-11-2020) και 

7607/27-11-2020 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/114327/1383/27-11-2020) και 7757/02-12-2020 
(αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/116210/1407/07-12-2020) και 8133/18-12-2020 (αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/122453/1454/18-12-2020) και 424/25-01-2021 (αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/7058/82/25-01-2021) και 533/16-02-2021 (αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/15263/212/17-02-2021) έγγραφά του Δ. Πόρου, το με αρ. πρωτ. 23725/30-11-
2020 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/115882/1399/02-12-2020) έγγραφο του Δ. Καλύμνου, το με αρ. 
πρωτ. 10459/26-11-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/114120/27-11-2020) έγγραφο του Δ. Ξηρομέρου, η με 
αρ. 286/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και η με αρ. 682/17-12-2020 
Απόφαση της ΚΕΔΕ (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/123513/1486/24-12-2020)

(ε) Οι με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/107041/1281/24-11-2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/116210/1407/14-12-
2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/122453/1454/28-12-2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ115882/1399/14-12-2020 
και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/11412/1379/9-12-2020) απαντήσεις της ΔΧΩΡΣ προς εσάς

(στ) Τα με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/1476/20/09-01-2021 και με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/3656/46/21-01-2021 ερωτήματα της ΔΧΩΡΣ προς τη ΔΝΕ

(ζ) Οι με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/70724/784/06-08-2019 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97579/1169/13-10-
2020 και ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/102163/1243/30-10-2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/113609/1373/09-12-2020 
και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/109217/1311/12-11-2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/113780/1374/09-12-2020 και 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118667/1428/16-12-2020 και ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/12225/148/09-02-2021 και 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4425/59/19-02-2021 κ.α. απαντήσεις των υπηρεσιών της Γεν. Δνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ σε σχετικά με τις Π.Ο.Α.Υ. ερωτήματα / αναφορές Βουλευτών 

(η) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1479/78/04-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου 
του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/22563/346/909-03-2021) που σχετίζεται με την με αρ. 
135/2010 Απόφαση του ΝΣτΚ

Σε απάντηση των (δ) σχετικών αιτήσεων και όπως έχει ήδη διατυπωθεί στα (ε) - (ζ) σχετικά, σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι:

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight

Γιάννης
Highlight



2

Α. Με τη (γ) σχετική εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών και η συνοδευτική σε αυτό Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και 
κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στον 
ελληνικό χώρο και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου. Επισημαίνεται ότι η περιβαλλοντική συνιστώσα έχει ήδη συμπεριληφθεί, εκτιμηθεί και αξιολογηθεί 
από την Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών, η οποία έχει εγκριθεί με την ίδια πράξη 
έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου (β σχετική). 

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων που θέτει το άρθρο 2 του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών 
καθορίζονται και κατηγοριοποιούνται Περιοχές κατάλληλες για Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) σε 
πέντε κατηγορίες Α έως Ε, με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το βαθμό ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη 
«Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Υδατοκαλλιεργητικής Δραστηριότητας» του πλαισίου. 
Επίσης, στην παρ. 1.ΙΙ του άρθρου 5 του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών, ορίζεται ρητά ότι οι Π.Α.Υ. 
τύπου Α΄ «… έχουν επιλεγεί μετά από αξιολόγηση χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών 
παραμέτρων…», που έχουν προκύψει από «(α) το Στρατηγικό Πλαίσιο Κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των 
θαλασσίων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2000), (β) τις μελέτες ΠΟΑΥ, (γ) την πλούσια 
εμπειρική γνώση και τις δεξιότητες των ήδη λειτουργουσών και βιώσιμων μονάδων, μέσω της οποίας 
επιβεβαιώνεται η καταλληλόλητα για την άσκηση της δραστηριότητας συγκεκριμένων περιοχών», (δ) την 
αξιολόγηση χαρακτηριστικών περιβαλλοντικού (γεωμορφολογία περιοχής, φυσικοχημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά των υδάτων, […] χωροταξικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, […]».

Στην ευρύτερη περιοχή των ν. Πόρου, ν. Εχινάδων, ν. Σαλαμίνας και Λάρυμνας – Αταλάντης, σύμφωνα με το 
εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης των υδατοκαλλιεργειών, προβλέπεται η χωροθέτηση μονάδων και 
υποδοχέων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές (Π.Α.Υ. τύπου Α ́), 
οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. Όσον αφορά περαιτέρω 
στην πρόβλεψη χωροθέτησης νέων μονάδων σε ΠΑΥ Α’, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 5 (υποεν. 1.Ι.Α) της (γ) σχετικής.

Επισημαίνεται δε ότι η οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό εκδόθηκε μεταγενέστερα της 
θεσμοθέτησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών και δεν τίθεται θεσμική δέσμευση 
προγενέστερης ολοκλήρωσης του θαλάσσιου χωροταξικού για την προώθηση της έγκρισης των εν εξελίξει 
μελετών Π.Ο.Α.Υ.

Β. Στο πλαίσιο των ανωτέρω κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών, με σχετικές αιτήσεις των 
φορέων διαχείρισης των οικείων Π.Ο.Α.Υ. διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (αρχή σχεδιασμού Π.Ο.Α.Υ.) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη θεσμοθέτηση 
των οργανωμένων υποδοχέων για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Η Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού (ΔΧΩΡΣ) του ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ, η 
Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.) του ΥΠΕΝ, η 
Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών (Δ.ΥΔΑΤ.) του ΥΠΑΑΤ και άλλες τοπικές υπηρεσίες, ελέγχουν τα περιεχόμενα 
των φακέλων των Π.Ο.Α.Υ. και διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους (συμπληρωματικά στοιχεία, 
διευκρινήσεις, αιτιολογημένες διορθώσεις) σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία (άρθρο 24 του 
Ν.1650/1986 (Α  160), άρθρο 10 του Ν.2742/1999 (Α  207), διατάξεις της (α) και (γ) σχετικής).

Γ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε απάντηση των αντιρρήσεων / διαφωνιών που τίθενται στις (δ) σχετικές, σας 
γνωρίζουμε ότι:
- Τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που κατά περίπτωση τίθενται, αξιολογούνται βάσει των κατευθύνσεων του 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών (σχετ. γ) και των διαπιστώσεων των Σ.Μ.Π.Ε. που 
συνοδεύουν τις οικείες Π.Ο.Α.Υ.. Στην ειδικότερη περίπτωση των Σ.Μ.Π.Ε. των Π.Ο.Α.Υ., τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά των θαλάσσιων περιοχών αξιολογούνται από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία 
(ΔΙ.Π.Α.), η οποία εισηγείται την συμπερίληψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στα Προεδρικά 
Διατάγματα έγκρισης των Π.Ο.Α.Υ.
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- Οι Σ.Μ.Π.Ε. των Π.Ο.Α.Υ. τίθενται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία των 
παρ. 4.1, 4.2, 8 και 13 του άρθρου 7 της (β) σχετικής. Κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των 
Σ.Μ.Π.Ε. των Π.Ο.Α.Υ. ενημερώνονται οι τοπικοί φορείς, Δήμοι, αρμόδιες υπηρεσίες και Περιφερειακά 
Συμβούλια για το ειδικότερο χωρικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο των μελετών και προβλέπεται η 
κατάθεση των απόψεων τους υπό μορφή γνωμοδότησης. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς – μεταξύ αυτών και οι οικείοι Δήμοι, δύνανται ελεύθερα να συμμετάσχουν 
υποβάλλοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου αυτές να μελετηθούν και να 
συνεκτιμηθούν πριν την έγκριση των Π.Ο.Α.Υ..

- Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι φορείς επιθυμούν ενημέρωση για το ειδικότερο περιεχόμενο των 
μελετών σε προγενέστερο, της διαβούλευσης, στάδιο και άλλα ειδικότερα θέματα που πιθανά 
καλύπτονται από τυχόν απόρρητο, από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) και τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμό 2016/679, ν.3471/2016 και ν.4624/2019) 
κ.α., μπορούν να απευθύνονται στους οικείους φορείς διαχείρισης κάθε Π.Ο.Α.Υ.. (Για τα θέματα αυτά, η 
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΝ, με το (η) σχετικό έγγραφό της, παραπέμπει σε σχετικά 
ζητήματα ερμηνείας που δίδει η με αρ. 135/2010 Γνωμοδότηση του ΝΣΚτΚ).

- Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία ωρίμανσης των Π.Ο.Α.Υ., μέχρι το στάδιο της δημοσιοποίησης και 
διαβούλευσης των οικείων Σ.Μ.Π.Ε., είναι δυναμική, καθώς το σύνολο του περιεχομένου των Π.Ο.Α.Υ. 
υπόκεινται σε συστηματικό χωρικό και περιβαλλοντικό έλεγχο τόσο από την αρμόδια αρχή σχεδιασμού 
(ΔΧΩΡΣ /Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.), όσο και από τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.ΥΔΑΤ. και Δ.Ι.Π.Α.). Για το λόγο αυτό και 
επειδή κατά την πορεία ελέγχου του περιεχομένου των μελετών αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, 
θεωρούμε ότι διευκολύνει τη διοικητική διαδικασία η ενημέρωση των Ο.Τ.Α., των φορέων, του κοινού και 
κάθε ενδιαφερόμενου με την ήδη ελεγμένη και τελικά διαμορφωμένη Σ.Μ.Π.Ε., το περιεχόμενο της 
οποίας άλλωστε τίθεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τη (β) σχετική.

- Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται διοικητική διαδικασία παύσης της προώθησης της θεσμοθέτησης των 
Π.Ο.Α.Υ., ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρ. Βγ του άρθρου 6 της (γ) σχετικής και το άρθρου 14 του 
ν.4638/2019 (Α΄ 181), τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης της θεσμοθέτησης των ήδη 
κατατεθειμένων Π.Ο.Α.Υ. σε ΠΑΥ τύπου Α΄, ήτοι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου του 2021.

Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Προϊστάμενο ΔΧΩΡΣ
3. Προϊσταμένη ΔΣΜΑΠΠ
4. Τμήμα Δ’ ΔΧΩΡΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γ. ΚΟΤΙΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΚΕΔΕ (σχετ. η με αρ. 682/2020 Απόφαση)
info@kede.gr

2. Περιφέρεια Αττικής 
Γρ. Προέδρου Περ. Συμβουλίου (σχετ. η με αρ. 286/2020 Απόφαση)
ssona@patt.gov.gr 

3. Γρ. Δημάρχου Πόρου
180020, Πόρος
dimarhos@poros.gr 

4. Γρ. Δημάρχου Καλύμνου
mok@kalymnos.gr

5. Γρ. Δημάρχου Ξηρομένου
info@dimosxiromerou.gr 

6. Γρ. Δημάρχου Σαλαμίνας
mayor@salamina.gov.gr. 

7. Γρ. Δημάρχου Λοκρών
lokron@dimos-lokron.gr
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