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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 209 /2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 13.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  
του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την 
αριθ. πρωτ. 2/8664/18.2.2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου               κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη). 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 6.2: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
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«Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη 
μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Νησίδα 
Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά 
520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους, του 
φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ» αρ.πρωτ. 18/5699/2019 

  
Η Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού  εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 18/5699/2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:   

 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην 
Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)18/59641/02-10-2018 
(128952/482/26-09-2018) έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το 
οποίο κοινοποιείται Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου 
Αιγαίου και ζητείται η έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος, 
προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 
αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου). 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., 
δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 
1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της 
Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Ως εκ τούτου η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω 

έργου/δραστηριότητας              -σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς 
και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά και μόνο θέματα τα σχετικά 
με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
Μ.Π.Ε.) 

 
Η Μελέτη αφορά στη μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας  που λειτουργεί σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 
10 στρεμμάτων στη θέση Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, σε απόσταση 520 περίπου μέτρων και την 
αύξηση της δυναμικότητας της από τους 150 τόνους στους 360 
τόνους. Φορέας την επένδυσης είναι η εταιρεία ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Η περιοχή 
της μονάδας βρίσκεται δυτικά της Νήσου Ρόδου και ανατολικά της νησίδας 
Μάκρη και ανήκει στη Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η χερσαία υποστήριξη της 
μονάδας γίνεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας 
που βρίσκονται στην Κρητηνία Ρόδου και οι οποίες έχουν 
αδειοδοτηθεί ξεχωριστά. 

Η πλωτή μονάδα λειτουργεί σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από το 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες ως Β και συγκεκριμένα στην 
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Περιοχή Β.22 Κάμειρος Ρόδου – Χάλκη, δηλαδή σε περιοχή με περιθώρια 
περαιτέρω ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.  

Σύμφωνα με το τοπογραφικό που επισυνάπτεται στη Μελέτη:  
• Η απόσταση της υπό μίσθωσης έκτασης από την ακτή της Ρόδου 

είναι 262μ.   
• Το βάθος της θάλασσας στο κέντρο της υπό μίσθωσης έκτασης είναι 

50μ. 
Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν άλλες δύο πλωτές μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, η μια εκ των οποίων ανήκει στην ίδια εταιρεία. Η θέση 
μετεγκατάστασης απέχει 1.935 μ από το κοντινότερο σημείο της άλλης 
πλωτής μονάδας της εταιρείας που λειτουργεί στη νησίδα Μάκρη και 1.132 
μ από το κοντινότερο σημείο της άλλης πλωτής μονάδας της εταιρείας 
ΛΑΜΑΡ Α.Ε. που λειτουργεί στη νησίδα Στρογγύλη. 

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα στο πάρκο υπολογίζεται σε 421,875 
τόνους.  

Η εταιρεία για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της μονάδας 
της, δηλαδή τη λειτουργία της σε περιβάλλον απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε μορφή πίεσης, θα προχωρήσει σε αύξηση της 
δυναμικότητας κατά 210 τόνους, δηλαδή η συνολική της 
δυναμικότητα θα ανέλθει στους 360 τόνους.  

Μετά την έναρξη της λειτουργίας της και τη μέτρηση των ρευμάτων με 
ρευματογράφο θα προβεί στην αύξηση της δυναμικότητας, εάν το 
οικοσύστημα έχει τη δυνατότητα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη υπ’ 
αριθμ. 20011/3110/18-6-10 έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ, στην υφιστάμενη θέση 
η μέση τιμή της ταχύτητας του ρεύματος μετρήθηκε σε 6 m/sec, άρα η 
ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλευράς ρευμάτων πολύ 
εκτεθειμένη. Μελλοντικά θα εξεταστεί η δυνατότητα της μονάδας να 
παράγει 420 τόνους θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες ετησίως και θα 
κατατεθεί νέο αίτημα.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β), όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 2307/2018 (ΦΕΚ 439 Β) για την κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 
της 8ης Ομάδας – Υδατοκαλλιέργειες, είδος δραστηριότητας εκτροφή 
θαλάσσιων ιχθύων εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ. 

Στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας παράγονται 150 τόνοι θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων, μέσου βάρους 380 gr. Με τη μελέτη ζητείται η 
παραγωγή 360 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, μέσου βάρους 
380 gr. Για την παραγωγή τους θα γίνεται εισδοχή γόνου περίπου 
1.129.000 τεμαχίων από ιχθυογεννητικούς σταθμούς της χώρας.  

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται θα είναι πλαστικοί κυκλικοί 
ιχθυοκλωβοί και συγκεκριμένα:  

• 4 κλωβοί περιμέτρου Π=120 μ, εσωτερικής διαμέτρου 38,2 μ και 
εξωτερικής διαμέτρου 39,6 μ.  

• Επίσης θα υπάρχει και μια αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 8Χ8 
μ. 

• Για τη λειτουργία της μονάδας θα υπάρχει 1 αυτοκινούμενη εξέδρα 
εργασίας διαστάσεων 8Χ5 μ, η επιφάνεια της οποίας δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων.  

Συμπερασματικά:  
• Συνολική επιφάνεια εγκαταστάσεων: 4.988 τ.μ, κάλυψη 49,8% < 

50% της θαλάσσιας έκτασης  
• Ωφέλιμη επιφάνεια εγκαταστάσεων εκτροφής: 4.582 τ.μ.  
• Όγκος παραγωγής: 42.384 κ.μ.  
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Εγκαταστάσεις στον αιγιαλό δεν υπάρχουν και για την πρόσβαση στη 
μονάδα χρησιμοποιούνται οι υποδομές στην Σκάλα Καμείρου. Οι χερσαίες 
εγκαταστάσεις υποστήριξης βρίσκονται στη θέση Κρητηνία Ρόδου, 
όπου η εταιρεία διαθέτει συσκευαστήριο και άλλες χερσαίες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις. 
Φάση κατασκευής 

Στη φάση κατασκευής θα γίνει η προμήθεια και η εγκατάσταση των 
ιχθυοκλωβών εντός της μισθωμένης έκτασης.  
 
Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, θα πραγματοποιείται εκτροφή Θαλάσσιων 
Μεσογειακών Ιχθύων, ετήσιας βιομάζας 360 τόνων. Η διαχείριση του 
ιχθυοπληθυσμού εξαρτάται από το είδος και τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αλλά και από τις ανάγκες της αγοράς.  

Οι τροφές θα αποθηκεύονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις και θα 
μεταφέρονται στη μονάδα καθημερινά με πλωτά μέσα.  

Τα ζωικά υποπροϊόντα, οι συσκευασίες των ιχθυοτροφών και τα 
άλλα ρεύματα αποβλήτων θα μεταφέρονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις 
για την προσωρινή αποθήκευση τους πριν τη διάθεσή τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία.  

Η διάθεσή τους θα γίνεται από αδειοδοτημένους μεταφορείς σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες, από την Κρητηνία και ως εκ τούτου, το 
ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων της μονάδας θα είναι μηδενικό, σύμφωνα 
με το έγγραφο 20350/1121/15-6-17 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας 

(α) 1.129.000 ιχθύδια των 2gr περίπου θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων, που προέρχονται από ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  

(β) 648 τόνοι ιχθυοτροφών. Η σύσταση των χρησιμοποιούμενων 
ιχθυοτροφών θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία.  

(γ) Φάρμακα και απολυμαντικά. Στην εκτροφή των ψαριών 
χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά όταν παραστεί ανάγκη καθώς και εμβόλια, 
και βιταμίνες προληπτικά. Τα ανωτέρω σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από 
τον ΕΟΦ και χορηγούνται κατόπιν Κτηνιατρικής Συνταγής στις 
ενδεδειγμένες ποσότητες και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Κτηνιάτρου. Επίσης, μετά τη χορήγηση του φαρμάκου εξαλιεύσεις για 
πώληση γίνεται μετά τις βαθμοημέρες που αναγράφει το σκεύασμα. Επίσης, 
χρησιμοποιούνται απολυμαντικά για την απολύμανση του εξοπλισμού, 
χωρίς την παρουσία ζωικού κεφαλαίου. Τα απολυμαντικά αποθηκεύονται 
στις χερσαίες εγκαταστάσεις σε προστατευμένο χώρο που κλειδώνει για την 
προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.  

Τοξικές ουσίες δεν χρησιμοποιούνται στην εκτροφή θαλασσινών 
ψαριών.  

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας που θα χρησιμοποιούνται για την 
εκτροφή των ψαριών είναι πλωτές και θα βρίσκονται αγκυροβολημένες 
εντός του μισθωμένου θαλάσσιου χώρου. Το θαλασσινό νερό 
χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο εκτροφής και διαβίωσης.  

Η ενέργεια παράγεται από γεννήτρια.  
Είδος και ποσότητες αποβλήτων 
Τα αναμενόμενα απόβλητα θα είναι:  

Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τα προϊόντα 
μεταβολισμού των ψαριών και τις απώλειες της τροφής απελευθερώνουν 
στη στήλη του νερού Ολικό Ν, Διαλυτό Ν, Ολικό Ρ και Διαλυτό Ρ.  
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Όπως αναλύεται στη Μελέτη, η απώλεια αυτή δεν είναι σημαντική, 
λόγω της κατανάλωσης τους από βενθοπελαγικά ψάρια και ασπόνδυλα, 
αλλά και λόγω του ολιγοτροφικού της περιοχής.  
Τα στερεά απόβλητα της μονάδας είναι:  

• Νεκρά ιχθύδια που υπολογίζονται σε 4,8 περίπου τόνους ετησίως και 
τα οποία απομακρύνονται από τη μονάδα σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 1069/2009.  

• Σάκοι ιχθυοτρόφων, που υπολογίζονται σε 2,1 τόνους ετησίως και 
που διατίθενται προς ανακύκλωση.  

• Απορρίμματα του προσωπικού που υπολογίζονται σε 0,5 τόνους 
ετησίως και τα οποία διατίθενται σε κάδους του Δήμου Ρόδου.  

• Συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, που υπολογίζονται σε 5 
περίπου κιλά ετησίως και τα οποία διατίθενται προς ανακύκλωση.  
Τα αέρια απόβλητα που παράγονται είναι από τη λειτουργία της 

γεννήτριας και των πλωτών μέσων. 
Η Νησίδα Δρόσι και η απέναντι ευρύτερη περιοχή της Ρόδου είναι 

ακατοίκητη και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια οικισμών ούτε 
πολεοδομικά σχέδια. Ειδικότερα στην περιοχή της Κρητηνίας δεν υπάρχει 
εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. Οι οικισμοί της Καμείρου Σκάλας και της 
Κρητηνίας έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1255Δ/1987 και 330/1-
8-86 Απόφαση Νομάρχη, αντίστοιχα. Η ευρύτερη περιοχή 
εγκατάστασης της μονάδας περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Περιοχών NATURA 
2000 (Οδηγία 92/43/ΕΚ) και συγκεκριμένα στην περιοχή: «Νήσος Χάλκη 
και Νησίδες Κολοφώνα, Πάνω Πρασούδα, Τραγούσα, Στρογγύλη, Άγιος 
Θεόδωρος, Μαελονίσι, Αλιμιά, Κρεβάτι, Νησάκι» - GR 4210026». Επίσης, 
είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Περιοχή Προστασίας (SPA) και Ειδική 
Περιοχή Διατήρησης (SAC). Στην ευρύτερη περιοχή της πλωτής μονάδας 
δεν υπάρχουν καταφύγια άγριας ζωής και παράκτιοι υγρότοποι. Επί της 
νησίδας Δρόσι δεν υπάρχουν δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες 
εκτάσεις. Επίσης επί της νησίδας Δρόσι δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι.  

Η θαλάσσια έκταση των 10 στρεμμάτων έχει αναμισθωθεί στο 
φορέα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15416/14-3-17 απόφαση 
αναμίσθωσης και έχει υπογραφεί το 41706/28-4-17 μισθωτήριο 
συμβόλαιο.  

Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 
167172/2025/18-5-07 ΚΥ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), όπως ανανεώθηκε με την 43101/8-9-16 απόφαση 
και την υπ’ αριθμ. 12090/10-7-07 Άδεια λειτουργίας, όπως 
ανανεώθηκε με την 46524/2-8-17 απόφαση.  

Επίσης, έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 9078/29-11-16 Κτηνιατρική 
Άδεια και έχει χορηγηθεί ο Κτηνιατρικός Κωδικός: GR81FISH0020.  

Για τη μετεγκατάσταση της μονάδας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ 
2890/16-1-18 προέγκριση μίσθωσης. Στην Κρητηνία Ρόδου σε 
ιδιόκτητη έκταση, η εταιρεία διαθέτει συσκευαστήριο και στις άλλες 
χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης (πλυντήριο διχτυών, 
αποθήκη). Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ 158/Φ14.1490/6-3-17 Χορήγηση ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης & λειτουργίας. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας 

(κατασκευή και λειτουργία) δεν προκαλεί/επηρεάζει:  
• επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, 
• εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στην 

θερμοχωρητικότητα 
• την ποιότητα του αέρα  
• το τοπίο της περιοχής, επειδή οι εγκαταστάσεις είναι στην επιφάνεια 

της θάλασσας και δεν παρεμποδίζουν οποιαδήποτε θέα   
• το έδαφος και τη γεωλογία της περιοχής  
• ρύπανση εδαφών  
• αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών 

φυτών (περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λ.π.)  
• εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών 
• μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας  
• αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό ψαριών και 

θαλασσινών  
• μείωση αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών ζώων  
• εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων   
• χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή 

αγρίων ζώων 
• τη βιοποικιλότητα  
• τραυματισμό ή και διατάραξη των πουλιών 
• τα δάση 
• την οικολογική ισορροπία  
• το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας είναι η υποβάθμιση 

των βενθικών οργανισμών σε μια μικρή περίμετρο 25-30 από την 
περίμετρο των κλωβών. Λόγω όμως του ότι δεν υπάρχουν λιβάδια 
Posidonia oceanica η επίπτωση αυτή είναι μικρή και πλήρως 
αναστρέψιμη τους χειμερινούς μήνες.  

 
Σύμφωνα με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) που έχει 

συνταχθεί στα πλαίσια της Μ.Π.Ε., η δραστηριότητα δεν αναμένεται 
να: 

• Προκαλέσει καθυστέρηση ή να διακόψει την πρόοδο επίτευξης των 
στόχων διατήρησης της οικείας περιοχής NATURA 2000 όπως έχουν 
καθοριστεί.  

• Ελαττώσει την έκταση ή κατακερματίσει τους τύπους οικοτόπων της 
περιοχής Natura 2000 απειλώντας την ακεραιότητα της ή να 
επηρεάσει την αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό διατήρησης της 
δομής και των οικολογικών λειτουργιών τους.  

• Μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει το 
βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή 
να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το 
βαθμό απομόνωσής τους.  
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• Προξενήσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (π.χ. 
ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση του εδάφους από πιθανή 
διάβρωση δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών 
παραμέτρων), οι οποίες καθορίζουν το πώς λειτουργεί η οικεία 
περιοχή NATURA 2000.  

• Αλληλεπιδράσει με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές 
στην οικεία περιοχή NATURA 2000. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η δραστηριότητα δεν θα επιφέρει 
αλλαγές στους οικοτόπους και στα είδη κοινοτικής σημασίας της 
ευρύτερης περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν λιβάδια ποσειδωνίας στη 
θέση μετεγκατάστασης της μονάδας. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την 
ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα μπορούν να μειωθούν με την χρήση 
μέτρων αντιμετώπισης που μπορεί να εφαρμοστούν εφόσον με μετρήσεις 
πεδίου διαπιστωθεί ότι κάποιες παράμετροι παρουσιάζουν ανεπιθύμητες 
αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές παρεμποδίζοντας άλλες χρήσεις του 
παράκτιου θαλασσίου περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα μπορεί να ληφθούν 
ανάλογα με την οικολογική παράμετρο που εκτρέπεται των 
φυσιολογικών/επιθυμητών ορίων, με την εποχή όπου εντοπίζεται η 
εκτροπή και με το είδος της δραστηριότητας που την προκαλεί. 
Παραδείγματα τέτοιων μέτρων δίνονται παρακάτω:  

• Ελαχιστοποίηση παροχής τροφής και αντίστοιχη μείωση της 
εκτρεφόμενης βιομάζας (μέτρο για εξαιρετικές περιόδους έντονης 
κρίσης). 

• Χρήση συστημάτων αυτόματης παροχής τροφής με ταυτόχρονη 
χρήση ηχοβολιστικών για τον εντοπισμό της διαφυγής τροφής. 

• Χρήση ειδικών τροφών χαμηλής περιεκτικότητας σε Φωσφόρο για 
την (όχι πιθανή) περίπτωση που εμφανισθούν αυξημένες 
συγκεντρώσεις Ρ στην στήλη του νερού. 

• Ενίσχυση των κλωβών και των αγκυροβολίων για αποφυγή 
απωλειών ψαριών.  

• Ελαχιστοποίηση της διαφυγής λιπαρών ουσιών κατά την χορήγηση 
της τροφής με χρήση λιπόφιλων προσροφητικών υλικών.  

• Ελαχιστοποίηση χρήσης αντιβιοτικών και άλλων χημικών με την 
υιοθέτηση κανόνων ορθής διαχείρισης.  

• Συστηματική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
• Εκπαίδευση προσωπικού για την ορθή πρακτική της παραγωγικής 

διαδικασίας και οδηγίες εργασίας για την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Στη Μελέτη, γίνεται αναφορά κυρίως για τα παρακάτω: 
Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

Στη φάση κατασκευής των έργων θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες 
εργασίες κατά τρόπο ώστε να μην υπάρξει οπτική ρύπανση.  

Στη φάση λειτουργίας οι πλωτές εγκαταστάσεις θα είναι εναρμονισμένες 
με το φυσικό περιβάλλον.  
Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και λειτουργίας δεν προκύπτουν 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της χέρσου και ως εκ τούτου δεν 
προτείνονται μέτρα.  

Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας, το 
ρυπαντικό φορτίο στη στήλη του νερού προέρχεται από τα προϊόντα 
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μεταβολισμού των ψαριών και την απώλεια των ιχθυοτροφών, ενώ η 
κυριότερη επίπτωση αφορά τα λιβάδια ποσειδωνίας και το ίζημα σε 
περίμετρο έως 30 μέτρων από τους κλωβούς.  

Η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας δεν θα εγκατασταθεί πάνω από 
λιβάδια ποσειδωνίας. Επίσης, το βάθος είναι τέτοιο όπου τα 
επικρατούντα ρεύματα θα μεταφέρουν και θα διασκορπίζουν το οργανικό 
φορτίο, με αποτέλεσμα να μη συσσωρεύεται. Επομένως, οι επιπτώσεις στο 
ίζημα είναι μικρές και αναστρέψιμες την χειμερινή περίοδο που η τροφή 
που χορηγείται είναι λιγότερη. Διευκρινίζεται ότι εκπαιδευμένος δύτης θα 
ελέγχει το βυθό τη θερινή περίοδο για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν 
αξιόλογες επιπτώσεις στο ίζημα από τη συσσώρευση σωματιδιακού υλικού.  

Επίσης, για την αποφυγή απωλειών των τροφών θα χρησιμοποιούνται 
ιχθυοτροφές κατάλληλης σύστασης, με μεγάλη ικανότητα πεπτικότητας και 
μετατρεψιμότητας, με το σωστό μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος και το 
είδος του ψαριού, ενώ καθημερινά η ποσότητα της τροφής θα ελέγχεται. Η 
κατανομή της τροφής θα γίνεται σε όλη την επιφάνεια των κλωβών, ώστε 
να ελαττώνονται οι απώλειες. Η μείωση των απωλειών της τροφής θα είναι 
καθημερινή μέριμνα της εταιρείας, επειδή το κόστος τους αποτελεί 
σημαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής.   
Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα 

Για τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης θα χρησιμοποιηθεί 
μηχανολογικός εξοπλισμός που πληροί τη νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές από σταθερές και κινητές πηγές.   
Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων από θόρυβο ή δονήσεις 

Για τη μείωση του θορύβου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας 
θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ο θόρυβος που θα προκαλούν θα 
είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων ύδατα 

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και λειτουργίας δεν προκύπτουν 
επιπτώσεις  στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ως εκ τούτου δεν 
προτείνονται μέτρα.  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα παράκτια ύδατα, προτείνονται 
τα εξής:  

Φάση κατασκευής  
• Τα υλικά κατασκευής να μην περιέχουν ουσίες που θεωρούνται 

επικίνδυνες για το θαλάσσιο περιβάλλον. 
• Οι εργασίες αγκυροβόλησης να στηρίζονται στις οδηγίες 

εξειδικευμένου - επιστημονικού προσωπικού, για να αποφευχθούν 
τυχόν περιστατικά ρύπανσης. 

Φάση λειτουργίας  
• Να μή γίνεται καμία χρήση ουσιών που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα.  
• Απομάκρυνση των νεκρών ψαριών σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 

1069/2009.   
• Ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών.   
• Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων προσωπικού στο χώρο 

διάθεσης στερεών αποβλήτων της περιοχής. 
• Η λειτουργία και διαχείριση των πλωτών μονάδων εκτροφής να 

στηρίζεται στις οδηγίες εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα 
φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

• Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας τελικού προϊόντος και τη 
μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή οι χρησιμοποιούμενες τροφές 
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πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές και 
Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη σύστασή τους.  

Μέτρα κατά την παύση λειτουργίας  
Εάν η μονάδα σταματήσει τη λειτουργία της για την αποκατάσταση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος θα γίνουν τα κατωτέρω:  
• Απομάκρυνση πλωτών εγκαταστάσεων  

Οι ιχθυοκλωβοί που είναι πλαστικοί θα μεταφερθούν στην ακτή, και είτε 
θα πωληθούν, είτε θα αποσυναρμολογηθούν και θα διατεθούν προς 
ανακύκλωση. Η διαδικασία θα γίνει σε διάστημα ολίγων ημερών.  

• Απομάκρυνση αγκυροβολίων  
Τα αγκυροβόλια αποτελούνται από τσιμέντινα μπλόκια, σχοινιά, αλυσίδες 

και σημαδούρες.  
Τα σχοινιά, αλυσίδες και σημαδούρες είτε θα πωληθούν, είτε θα 

διατεθούν προς ανακύκλωση. Η διαδικασία θα γίνει σε διάστημα ολίγων 
ημερών.  

Τα τσιμέντινα μπλόκια εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 
υπηρεσιών θα παραμένουν στο βυθό αφού αποτελούν υπόστρωμα για να 
αναπτυχθούν βενθικοί οργανισμοί. Σε διαφορετική περίπτωση με χρήση 
γερανού θα απομακρυνθούν και θα διατεθούν σε χώρο διάθεσης 
οικοδομικών υλικών. Η διαδικασία θα γίνει σε διάστημα ολίγων ημερών.  

Τα προτεινόμενα στην Ε.Ο.Α. μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων είναι: 
Οι πλωτές εγκαταστάσεις και τα αγκυροβόλια τους δεν θα είναι πάνω 

από λιβάδια ποσειδωνίας.  
Οι πλωτές εγκαταστάσεις θα απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από λιβάδια 

ποσειδωνίας, ώστε να μην επηρεαστούν από το οργανικό φορτίο.  
Προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, άμεση απελευθέρωση τους σε 

περίπτωση που παγιδευτούν στα δίχτυα και ενημέρωση των αρχών.  
Προστασία της ορνιθοπανίδας, άμεση απελευθέρωση τους σε περίπτωση 

που παγιδευτούν στα δίχτυα και ενημέρωση των αρχών.  
Η μονάδα θα λειτουργεί με αρχές ορθής πρακτικής ώστε να μην 

απελευθερώνεται περίσσεια οργανικού φορτίου που προσελκύει ψαροφάγα 
πτηνά και θαλάσσια θηλαστικά. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει:  

• Παρακολούθηση φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων 
του θαλασσινού νερού.  

• Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία.  
• Διαχείριση ρευμάτων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τη 

νομοθεσία.  
Περιβαλλοντική παρακολούθηση  

Η θερμοκρασία του νερού, το διαλυμένο οξυγόνο το pH και η 
αλατότητα θα μετρώνται με φορητό όργανο στη μονάδα, αλλά και σε 
σταθμό μάρτυρα. Η θολερότητα θα μετριέται με δίσκο Secchi, στη μονάδα 
αλλά και σε σταθμό μάρτυρα.  

Για το προσδιορισμό των θρεπτικών αλάτων και του μικροβιολογικού 
φορτίου στη στήλη του νερού και των παραμέτρων του ιζήματος, η 
εταιρεία θα συνεργάζεται με πιστοποιημένο εργαστήριο.  

Η θερμοκρασία του νερού και το διαλυμένο οξυγόνο θα μετρώνται 
καθημερινά. Το pH, η αλατότητα και η θολερότητα θα μετρώνται μία φορά 
την εβδομάδα.  

Οι υπόλοιπες παράμετροι στη στήλη του νερού θα μετρώνται δύο 
φορές το χρόνο.  
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Στο ίζημα οι μετρήσεις γίνονται μία φορά ανά τρία έτη.  
Το φορητό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας, οξυγόνου, pH και 

αλατότητας θα διακριβώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή.  

Τα δείγματα που στέλνονται προς ανάλυση θα λαμβάνονται και 
αποστέλλονται στο πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν 
μεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 

1. Η με αρ. πρωτ. 15416/14.03.2017 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ. Αιγαίου περί 
Ανανέωσης Μίσθωσης της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας, «ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ» στη 
θέση ΔΡΟΣΙ Δ.Ε. Ατταβύρου της νήσου Ρόδου Δωδ/σου, συνολικής 
έκτασης 10 στρεμμάτων. 

2. Η με αρ. 41706/28.04.2017 Πράξη Ανανέωσης μίσθωσης θαλάσσιας 
πλωτής μονάδας. 

3. Η με αρ. πρωτ. οικ. 167172/18.05.2007 ΚΥΑ περί Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για τη μετεγκατάσταση, την ολοκλήρωση 
δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό και αλλαγή φορέα της 
λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής 
τσιπούρας-λαβρακίου συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, 
από τη θέση «ΨΗΛΟΓΚΡΕΜΑΡΑ» όρμου Εμπορείου Νήσου Σύμης 
Νομού Δωδ/σου, στη θέση «Δρόσι» Δήμου Ατταβύρου Νήσου Ρόδου, 
Νομού Δωδ/σου, σε συνολική θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, 
ιδιοκτησίας «ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ». 

4. Η με αρ. πρωτ. οικ. 43101/08.09.2016 Απόφαση Γ.Δ. ΔΙΠΑ περί 
Ανανέωσης της με αρ. 167172/2025/08.05.2007 ΚΥΑΕΠΟ πλωτής 
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη 
θέση «Δρόσι» Νήσου Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Π.Ν.Α του φορέα ΝΙΜΟΣ 
ΑΕΒΕ. 

5. Η με αρ. πρωτ. 12090/10.07.2007 Απόφαση Γ.Γ. Π.Ν.Α. περί: 
«Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας 
της «ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ» με το σύστημα πλωτών κλωβών στη θέση ΔΡΟΣΙ 
Δήμου Ατταβύρου της νήσου Ρόδου Ν.Α. Δωδ/σου συνολικής 
ετησίας δυναμικότητας 150 τόνων τσιπούρας-λαυράκι σε θαλάσσια 
έκταση 10 στρεμμάτων. 

6. Η με αρ. πρωτ. 46524/02.08.2017 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. 
Αιγαίου περί Ανανέωσης της με αρ. πρωτ. 12090/10.07.2007 
Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α. με θέμα «Άδεια ίδρυσης και Λειτουργία της 
μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ» με το 
σύστημα πλωτών κλωβών στη θέση ΔΡΟΣΙ Δήμου Ατταβύρου της 
νήσου Ρόδου Ν.Α. Δωδ/σου, συνολικής ετησίας δυναμικότητας 150 
τόνων τσιπούρας λαυράκι σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων. 

7. Η με αρ. πρωτ. 9078/29.11.2016 Απόφαση Δ/ντη Κτηνιατρικής 
Δωδ/σου για τη «Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας 
εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας». 

8. Η με αρ. πρωτ. 2890/16.01.2018 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου 
περί Προέγκρισης Μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης Δέκα (10) 
στρεμμάτων για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης Μονάδας 
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υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ» με το σύστημα 
πλωτών κλωβών στη θέση Δρόσι Δήμου Ρόδου Δ.Ε. Ατταβύρου της 
νήσου Ρόδου-Δωδ/σου. 

9. Η με αρ. πρωτ. 158/Φ14.1490/06.03.2017 Απόφαση Χορήγησης 
ενιαίας άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας της δραστηριότητας 
«Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων» 
και «παραγωγή μη βρωσίμου πάγου» της ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ που 
βρίσκεται στην περιοχή Μερίδα 464Α γαιών Κρητηνίας, Δήμου 
Ρόδου. 

10. Το με αρ. πρωτ. 560/26.01.2016 έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ σύμφωνα 
με το οποίο δεν υπάρχουν λειμώνες Ποσειδωνίας στην υφιστάμενη 
θέση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 

11. Το με αρ. πρωτ. 20011/3110/18.06.10 έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ με 
θέμα: Ταχύτητα ρευμάτων σε θαλάσσιο πάρκο ιχθυοκαλλιέργειας. 

12. Το από 23.08.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρείας ΝΙΜΟΣ 
ΑΕΒΕ με την εταιρεία ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε. για τη συλλογή, 
μεταφορά & διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων. 

13. Το από 14.12.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρείας ΝΙΜΟΣ 
ΑΕΒΕ με την ΠΕΡΜΕ Α.Ε. για την αποκομιδή και μεταφορά 
ανακυκλώσιμων υλικών από τη θέση Κρητηνία Ρόδου. 

14.Την από 26.10.2017 Σύμβαση Έργου μεταξύ της εταιρείας 
Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ και της εταιρείας ENVIROCHEM 
Υπηρεσίες προστασίας Περ/ντος Α.Ε. 

15.Την από Ιούλιο 2017 τελική έκθεση περί «Εκτίμησης της οικολογικής 
ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος για την ίδρυση της ΠΟΑΥ 
Ρόδου-Χάλκης».   

 
 
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 39353/04-07-2018 έγγραφο, 
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

Η Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
18/60035/03-10-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το 
με αρ. πρωτ. 9/59550/09-10-2018 έγγραφο τη με αρ. 13/08-10-2018 
απόφαση της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
σχετικά με τη διατύπωση άποψης για το θέμα και η οποία έχει ως εξής: 

 «… 
        Αποφασίζει : Ομόφωνα 
 
 Εκφέρει σύμφωνη γνώμη επί του έργου «Μετεγκατάσταση πλωτής 
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 
στρεμμάτων στη θέση Νησίδα Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, κατά 520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 
τόνους, του φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ».  
           

…»   

 
Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή (Αποκεντρωμένη 
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Διοίκηση), ο φορέας του έργου θα μεριμνήσει για τη γνωμοδότηση της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου.   

 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί 

του ερωτήματος για το έργο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Να υπάρχουν οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις 

και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται (π.χ. κτηνιατρική άδεια, 
ΕΛΚΕΘΕ, Λιμενική Αρχή, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. 
Ρόδου, τυχόν εγκρίσεις για τη χερσαία εγκατάσταση,  κλπ.) 
και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης 
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες 
οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του 
έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

2. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας 
τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή 
οι χρησιμοποιούμενες τροφές πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη 
σύστασή τους.  

3. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να μή 
διαφεύγουν εκτρεφόμενα είδη στο περιβάλλον. 

4. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόνο ο φορέας 
του έργου υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να παρακολουθείται η 
εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην 
με αρ. πρωτ. 260417/04.08.94 Εγκύκλιο του Υπ. Γεωργίας.  

5. Να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική 
κτηνιατρική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα, την υγεία, την προστασία, και την υγειονομική 
πιστοποίηση των εκτρεφόμενων ειδών, την υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση των ζωικών 
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών 
ατόμων. 

6. Τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία 
της μονάδας να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό 
τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Τα 
υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην 
εναλλακτική διαχείριση να συλλέγονται και να παραδίδονται 
σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

7. Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, 
συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, 
αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λπ.) να μην 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 
1100/91 (Β΄ 1008), 475/2002/03 (Β'208) και 121/2003/03 
(Β΄ 1045), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού και 
οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που 
θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία 
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περί επικίνδυνων ουσιών, και για τις οποίες ισχύουν 
περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το 
θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. Γενικά να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συντήρηση και 
ο καθαρισμός του συνόλου των επιμέρους εγκαταστάσεων να 
μη δημιουργεί πάσης φύσεως ρυπαντικό φορτίο στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.  

8. Ο φορέας του έργου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/Α/77), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 
55/98 (ΦΕΚ 58/Α/98) «Προστασία του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος» και να μεριμνά για τη λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν πρόσθετων που θα 
υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, για την 
αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. Ειδικότερα, να τηρούνται 
οι διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση 
όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, 
απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών, σε 
ευκολίες υποδοχής ή σε καθορισμένο χερσαίο χώρο, μετά από 
σχετική άδεια των αρμόδιων Υπηρεσιών.  

9. Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει ώστε οι 
υδατοκαλλιεργητικές του εγκαταστάσεις να εξασφαλίζουν 
εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρελαιοειδή. 

10. Σύμφωνα και με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση πρέπει οι 
πλωτές εγκαταστάσεις να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από 
λιβάδια ποσειδωνίας, ώστε να μην επηρεαστούν από το 
οργανικό φορτίο και να απελευθερώνονται άμεσα θαλάσσια 
θηλαστικά και είδη ορνιθοπανίδας, σε περίπτωση που 
παγιδευτούν στα δίχτυα, με αντίστοιχη ενημέρωση των 
αρχών. 

11. Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τους 
κλωβούς από τα παραπροϊόντα εκτροφής και εφόσον 
παρουσιαστούν προβλήματα ρύπανσης, να γίνεται περιοδική 
μετακίνηση των ιχθυοκλωβών.  

12. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται 
καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή 
κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε 
φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το 
μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει. Στην περίπτωση που 
απαιτηθεί πλύσιμο αυτών, να γίνεται μόνο σε κατάλληλη 
εγκατάσταση.  

13. Με ευθύνη του φορέα του έργου να παρακολουθούνται 
συστηματικά χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του 
νερού της μονάδας και της άμεσης περιοχής της, με σκοπό 
την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του 
περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων 
της λειτουργίας του έργου. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 
μετρήσεων να τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
και να αποστέλλονται άπαξ ετησίως στην Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και στην Υπηρεσία η οποία 
εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας. 
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14. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των 
απορριμμάτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα με την 
περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον 
τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 20 του ν. 4042/12. 

15. Η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων, να ακολουθεί τους 
κανόνες ορθής αγκυροβόλησης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και να 
αποφευχθούν κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα. 

16. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και 
ατυχημάτων (π.χ. ρύπανσης κλπ.), εγκεκριμένο από τις 
αρμόδιες αρχές καθώς και τακτικές δοκιμές εφαρμογής του. 
Σε περίπτωση ατυχήματος και ειδικά ανεξέλεγκτης εκπομπής 
πάσης φύσεως ρύπων, να ενεργοποιείται άμεσα το εν λόγω 
σχέδιο και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές. Να 
λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για 
την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού (π.χ. δυτών) και 
χρηστών στην εγκατάσταση. 

 
 

Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
 

Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
«Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη 
μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Νησίδα 
Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά 
520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους, του 
φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις.   

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.Ι.Περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
κ.Στ.Στάγκας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το θέμα. 
 
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν 
«παρών» 
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Γνωμοδοτεί θετικά για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
του έργου «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση 
Νησίδα Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
κατά 520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους, του 
φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

1. Να υπάρχουν οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις 
και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται (π.χ. κτηνιατρική άδεια, 
ΕΛΚΕΘΕ, Λιμενική Αρχή, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. 
Ρόδου, τυχόν εγκρίσεις για τη χερσαία εγκατάσταση,  κλπ.) 
και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης 
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες 
οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του 
έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

2. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας 
τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή 
οι χρησιμοποιούμενες τροφές πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη 
σύστασή τους.  

3. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να μή 
διαφεύγουν εκτρεφόμενα είδη στο περιβάλλον. 

4. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόνο ο φορέας 
του έργου υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να παρακολουθείται η 
εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην 
με αρ. πρωτ. 260417/04.08.94 Εγκύκλιο του Υπ. Γεωργίας.  

5. Να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική 
κτηνιατρική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα, την υγεία, την προστασία, και την υγειονομική 
πιστοποίηση των εκτρεφόμενων ειδών, την υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση των ζωικών 
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών 
ατόμων. 

6. Τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία 
της μονάδας να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό 
τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Τα 
υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην 
εναλλακτική διαχείριση να συλλέγονται και να παραδίδονται 
σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

7. Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, 
συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, 
αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λπ.) να μην 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 
1100/91 (Β΄ 1008), 475/2002/03 (Β'208) και 121/2003/03 
(Β΄ 1045), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού και 
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οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που 
θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία 
περί επικίνδυνων ουσιών, και για τις οποίες ισχύουν 
περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το 
θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. Γενικά να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συντήρηση και 
ο καθαρισμός του συνόλου των επιμέρους εγκαταστάσεων να 
μη δημιουργεί πάσης φύσεως ρυπαντικό φορτίο στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.  

8. Ο φορέας του έργου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/Α/77), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 
55/98 (ΦΕΚ 58/Α/98) «Προστασία του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος» και να μεριμνά για τη λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν πρόσθετων που θα 
υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, για την 
αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. Ειδικότερα, να τηρούνται 
οι διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση 
όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, 
απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών, σε 
ευκολίες υποδοχής ή σε καθορισμένο χερσαίο χώρο, μετά από 
σχετική άδεια των αρμόδιων Υπηρεσιών.  

9. Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει ώστε οι 
υδατοκαλλιεργητικές του εγκαταστάσεις να εξασφαλίζουν 
εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρελαιοειδή. 

10. Σύμφωνα και με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση πρέπει οι 
πλωτές εγκαταστάσεις να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από 
λιβάδια ποσειδωνίας, ώστε να μην επηρεαστούν από το 
οργανικό φορτίο και να απελευθερώνονται άμεσα θαλάσσια 
θηλαστικά και είδη ορνιθοπανίδας, σε περίπτωση που 
παγιδευτούν στα δίχτυα, με αντίστοιχη ενημέρωση των 
αρχών. 

11. Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τους 
κλωβούς από τα παραπροϊόντα εκτροφής και εφόσον 
παρουσιαστούν προβλήματα ρύπανσης, να γίνεται περιοδική 
μετακίνηση των ιχθυοκλωβών.  

12. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται 
καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή 
κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε 
φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το 
μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει. Στην περίπτωση που 
απαιτηθεί πλύσιμο αυτών, να γίνεται μόνο σε κατάλληλη 
εγκατάσταση.  

13. Με ευθύνη του φορέα του έργου να παρακολουθούνται 
συστηματικά χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του 
νερού της μονάδας και της άμεσης περιοχής της, με σκοπό 
την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του 
περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων 
της λειτουργίας του έργου. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 
μετρήσεων να τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
και να αποστέλλονται άπαξ ετησίως στην Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και στην Υπηρεσία η οποία 
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εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας. 

14. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των 
απορριμμάτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα με την 
περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον 
τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 20 του ν. 4042/12. 

15. Η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων, να ακολουθεί τους 
κανόνες ορθής αγκυροβόλησης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και να 
αποφευχθούν κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα. 

16. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και 
ατυχημάτων (π.χ. ρύπανσης κλπ.), εγκεκριμένο από τις 
αρμόδιες αρχές καθώς και τακτικές δοκιμές εφαρμογής του. 
Σε περίπτωση ατυχήματος και ειδικά ανεξέλεγκτης εκπομπής 
πάσης φύσεως ρύπων, να ενεργοποιείται άμεσα το εν λόγω 
σχέδιο και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές. Να 
λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για 
την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού (π.χ. δυτών) και 
χρηστών στην εγκατάσταση. 

 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


