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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
1.1. Τίτλος έργου ή δραστηριότητας  

Είδος Μελέτης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας 
εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με το σύστημα 
των πλωτών ιχθυοκλωβών και ενιαία περιβαλλοντική 
θεώρηση της μονάδας με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις.  

Θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Εκτρεφόμενα είδη Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθείς  
Θαλάσσια Έκταση / 

Δυναμικότητα 

Χερσαία έκταση (επί 
αιγιαλού και παραλίας) 

40 στρέμματα (25 στρέμματα υφιστάμενη + 15 στρέμματα 
επέκταση) / 780 τόνοι 
676,4 τ.μ. επί αιγιαλού και θάλασσας, 753,92 τ.μ. επί 
παραλίας.  

Μέθοδος εκτροφής Συστήματα ιχθυοκλωβών εκτεθειμένων περιοχών 

Φορέας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

Αρμόδιος για 

Επικοινωνία 

κ. Παπαδόπουλος Σωτήριος  

Διεύθυνση Κασσιόπη, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα 
Τηλέφωνο 26630 81764 

Fax 26630 81763 
E-mail info@corfuseafarm.com 
Εκπόνηση ΝΑΥΣ - ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 
Πτυχίο Εταιρείας Μελετών (Α.Μ. Υπ.Υ.Μ.&Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. 758) 
Για την υπ’αριθμ. 26 Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 138/09, Τάξη Γ 
Για την υπ’αριθμ. 27 Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 138/09, Τάξη Γ 

 

Μελετήτρια 
 

 

 

 
 

 

Συνεργάστηκαν 
 

 
Ιωάννα Ν. Αργυρού 
Βιολόγος – Ιχθυολόγος 
Πτυχίο μελετητή 
Κατηγορία 26 (Αλιευτικές Μελέτες), Τάξη Πτυχίου Γ’ 
Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), Τάξη Πτυχίου Γ’ 
Α.Μ. ΓΕΩΤΕΕ 5-00212 
 
Αικατερίνη Ιορδανίδου 
Χημικός Μηχανικός 

 
Για την ΝΑΥΣ, 
 
 
 
____________________ 
Ιωάννα Ν. Αργυρού, 
Γενική Διεύθυνση 

Για τον φορέα του έργου, 
 
 
 
____________________________ 
Παπαδόπουλος Σωτήριος, 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 
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1.2. Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας  
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συντάχθηκε σύμφωνα με τον 

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011), την υπ’ αριθμ. 1958/13 – 01 – 2012 Υ.Α., την υπ’ 

αριθμ. 121570/1866/12-06-2009 Κοινή Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του ΥΠ.Α.Α.Τ.), 

το Ν.4282 (ΦΕΚ 182 Α’/29.8.2014) και την Απόφαση υπ αριθμ. οικ. 170225/20-1/2014 

(ΦΕΚ Β’ 135/27-1-2014) και της Κ.Υ.Α. αριθμ. 263/24823/26.2.2016 (ΦΕΚ Β' 583/04-

03-2016). 

 

Το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας (1958/13-01-

2012 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

 

Η μελέτη αυτή αφορά: 

 

Α) την μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης πλωτής 

μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Βαθύ 

Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, η οποία τώρα λειτουργεί σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 25 

στρεμμάτων και έχει ετήσια δυναμικότητα 540 τόνων, με σκοπό την δημιουργία 

πλωτής μονάδας 40 στρεμμάτων δυναμικότητας 780 τόνων.   

 

Η πλωτή μονάδα των 40 στρεμμάτων δυναμικότητας 780 τόνων θα προέρχεται: 

• από την μετατόπιση κατά περίπου 79 μέτρα βορειοδυτικά, της αδειoδοτημένης 

μονάδας θαλάσσιας έκτασης 25 στρεμμάτων του φορέα, στη θέση “Βαθύ 

Κασσιώπης”, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

• από την εκμίσθωση επιπλέον θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων, για την 

επέκταση της υφιστάμενης πλωτής μονάδας, όπως αναφαίνεται στο συνημμένο 

στο παράρτημα τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000. 

 

Β) την ενιαία περιβαλλοντική θεώρηση της πλωτής μονάδας του φορέα, 

συνολικής θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων (25 στρέμματα υφιστάμενη μονάδα, υπό 

μετατόπιση + 15 στρέμματα επέκταση), καθώς και των μη μόνιμων χερσαίων 

συνοδών  εγκαταστάσεων επί ζώνης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και ζώνης 

θάλασσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4, σημείο 2.α1 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ., 

ήτοι (αναφέρονται συνοπτικά): 

 

• Εξέδρα (προβλήτα) και διαμορφωμένοι ή προς διαμόρφωση χερσαίοι χώροι για 

την πρόσβαση από και προς την πλωτή μονάδα,  

• Λυόμενοι οικίσκοι και υπόστεγα (στέγαστρα), για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της πλωτής μονάδας (διοίκηση, φύλαξη, δημιουργία πάγου, 

παραγωγή ρεύματος, αποθήκευση υλικών και εφοδίων κ.λπ.), 

• Προβολείς φωτισμού της μονάδας,  

• Φυλάκια και 

• αυτόματο σύστημα διανομής των ιχθυοτροφών στην πλωτή μονάδα. 
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Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και θάλασσας ανέρχεται σε 

344,35 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων επί της παραλίας ανέρχεται 

σε 526,64 τ.μ.  Το σύνολο της επιφάνειας παρέμβασης ανέρχεται σε 1.430,32 τ.μ., εκ 

των οποίων 676,4 τ.μ. επί αιγιαλού (συμπεριλαμβανομένων φυλακίου επί αιγιαλού 4,24 

τ.μ. και κοιλοδοκών στήριξης προβολέων 0,02 τ.μ.) και 753,92 τ.μ. επί παραλίας 

(συμπεριλαμβανομένου φυλακίου επί παραλίας 4,25 τ.μ.). 

 

Διευκρινίζεται ότι η απόσταση της πλωτής μονάδας από την ακτή θα είναι 52 Μ 

και οι πλωτές εγκαταστάσεις θα βρίσκονται τοποθετημένες σε βάθος όχι 

μικρότερο των 20 Μ, όπως ορίζεται και στα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 

121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ.Α.Α.Τ. και στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. 

 

Η παρούσα μελέτη υποβάλλεται από το φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Α.Ε.». 

 

Ο επενδυτής θα συνεχίσει την εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον εγχώριο και διεθνή προσανατολισμό των 

επενδύσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια. 

 

Σκοπός της Μελέτης είναι η δημιουργία στη θέση “Βαθύ Κασσιώπης”, Δήμου 

Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύγχρονης 

μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, συνολικής θαλάσσιας 

έκτασης 40 στρεμμάτων και δυναμικότητας 780 τόνων, με συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, στο πλαίσιο του Ν.4282 (ΦΕΚ 182 

Α’/29.8.2014) και του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. - υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 31722/4-11-

2011, Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011). 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (υπ’ αριθμ. Απόφαση 31722/4-

11-2011, Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011), η μονάδα (θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) εντάσσεται στις 

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε (Π.Α.Υ. Ε), υποκατηγορία 

Ε.5 ΒΑ ΑΚΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β', Άρθρο 5, 

σημείο Ι.Ε της υπ'αρ. 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505 Β'/4-11-2011), 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 

ανταγωνιστικών του ίδιου χώρου, για τη συγκράτηση του  πληθυσμού, ή  

γ) περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, 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 ανταγωνιστικές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού περιβάλλοντος, 

κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η  οργανωμένη χωροθέτηση." 
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“Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία 

συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Σ’ αυτές τις περιοχές 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 αδειοδότησης και τους όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.” 

 

Σκοπός του φορέα είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας με χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας, υιοθετώντας σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και εξασφαλίζοντας 

την αειφόρο ανάπτυξη αυτής, στα πλαίσια θεσμοθετημένων πράξεων της 

Διοίκησης. 

 

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν: 

 

- τις υποδείξεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (βλ. συννημένο στο Παράρτημα) για την 

γειτνίαση με περιοχή λειβαδιών ποδειδωνίας, που αξιολογήθηκαν κατά τον σχεδιασμό 

της προτεινόμενης μετατόπισης και επέκτασης της λειτουργούσας υφιστάμενης 

πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη νέα θέση της, 

 

- την κείμενη αλιευτική και περιβαλλοντική νομοθεσία, 

 

-τις επιταγές της αειφορίας για την άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας 

με σεβασμό στο περιβάλλον και το φυσικό τοπίο,  

 

προτείνεται η μετατόπιση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας του 

φορέα, καθώς και η μίσθωση νέου θαλάσσιου χώρου 15 στρεμμάτων, στην θέση 

«Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και η εναία περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

μονάδας με χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις του φορέα πλησίον αυτής, στην 

απέναντι ακτή, απαραίτητες για την λειτουργία της και την ομαλή πρόσβαση 

από και προς αυτήν. Η νέα πλωτή μονάδα του φορέα συνολικής θαλάσσιας 

έκτασης 40 στρεμμάτων θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 780 τόνων 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Στην θέση αυτή θα συνεχιστεί η εκτροφή 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον εγχώριο 

και διεθνή προσανατολισμό των επενδύσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια. 

 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η θέση λειτουργίας της πλωτής μονάδας κρίνεται 

κατάλληλη για λόγους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθότι στη θέση αυτή: 

 

- τα θαλάσσια ρεύματα ευνοούν την καλή ανανέωση των υδάτων με 

αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των φυσικοχημικών διεργασιών του θαλασσίου 

οικοσυστήματος,  

- επιτυγχάνεται διευκόλυνση των διεργασιών αποικοδόμησης της 

οργανικής ρύπανσης και ενίσχυση της αναστρεψιμότητας των όποιων 

οικολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Ειδικότερα, η σκοπιμότητα της αιτούμενης δημιουργίας της ενιαίας πλωτής μονάδας, 

αναλύεται κατωτέρω: 

 

1. Αύξηση του μέσου βάθους (λόγω μετατόπισης) στη νέα θαλάσσια έκταση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας από 25 σε 35 Μ, που θα επιτρέπει, 

την καλύτερη ανανέωση των υδάτων και του διαλυμένου οξυγόνου και θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη 

λειτουργία της μονάδας. 

 

2. Καλύτερη διάταξη των υφιστάμενων ιχθυοκλωβών καθώς και αραίωσή τους μέσω 

χρήσης πλαισίων αγκυροβολίων (καρέ) μεγαλύτερων διαστάσεων με σκοπό την 

βελτίωση της διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού και τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων λόγω μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ των 

δύο γειτονικών κλωβών. 

 

3. Μείωση της επιτυγχανόμενης δυναμικότητας ανά μονάδα στρεμματικής έκτασης από 

την λειτουργία της πλωτής μονάδας από 21,6 τόνοι/στρέμμα (540 τόνοι/25 

στρέμματα) σε 19,5 τόνοι/στρέμμα (780 τόνοι/40 στρέμματα), λόγω στρεμματικής 

επέκτασης χωρίς αναλογική αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας με συνδυαστική 

χρήση κλωβών μεγάλων διαστάσεων που συμβάλλει στην μείωση της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης λόγω καλύτερης αραίωσης των διαλυτών αποβλήτων της μονάδας. 

 

4. Προσθήκη κλωβών μεγάλων διαστάσεων που θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 

των διαλογών – αραιώσεων του ιχθυοπληθυσμού και στην βελτίωση των συνθηκών 

υγιεινής και ανάπτυξης (καλύτερος ρυθμός μετατρεψιμότητας, με αποτέλεσμα 

μείωσης χρόνου για επίτευξη εμπορεύσιμου μεγέθους) των ψαριών λόγω αποφυγής 

συνθηκών στρες. 

 

Συμπερασματικά, όλα τα ανωτέρω θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αειφορική διαχείριση 

της μονάδας, την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών διαδικασιών, τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη βελτίωση του ρυθμού 

ανάπτυξης των ψαριών, τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών, 

την καλύτερη επίτευξη της επιδιωκόμενης παραγωγής και την αειφορική λειτουργία της 

μονάδας. 

 

Εξ’ άλλου, η ενιαία θεώρηση της μονάδας με τις χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και 

εξυπηρετεί τις επιταγές της, καθώς δεν νοείται η λειτουργία πλωτής μονάδας θαλάσσιας 

ιχθυοκαλλιέργειας χωρίς την εξασφάλιση χερσαίων εγκαταστάσεων πλησίον αυτής, για 

την εξυπηρέτηση της παραγωγικής της λειτουργίας και την ασφάλεια της μεταφοράς 

του προσωπικού, των πρώτων υλών και των προϊόντων αυτής.  

 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  

 
Η θαλάσσια έκταση για την λειτουργία της μονάδας, εμβαδού 40 στρεμμάτων, θα 

βρίσκεται στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής 
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Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Πλησίον της θέσης της πλωτής 

μονάδας θα βρίσκονται οι συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις της μονάδας, επί 

αιγιαλού και παραλίας (βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 

1:1.000).  

 

Α) Υφιστάμενη, αδειοδοτημένη πλωτή μονάδα θαλάσσιας έκτασης 25 

στρεμμάτων: 

 

Η θαλάσσια έκταση για την λειτουργία της μονάδας, εμβαδού 25 στρεμμάτων, βρίσκεται 

στη θέση Βαθύ Κασσιώπης, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

Η λεπτομερής περιγραφή των κορυφών της θαλάσσιας έκτασης, περιγράφεται 

με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, με αντίστοιχες συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 όπως 

ισχύουν, στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ 

Χ 149144.948 149269.746 149376.065 149278.170 149244.945 149218.043 

Υ 4412633.347 4412744.318 4412624.752 4412537.702 4412575.067 4412551.145 

 

Τα αγκυροβόλια βρίσκονται εκτός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. 

 

Β) Προτεινόμενη θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων: 

 

Οι συντεταγμένες των κορυφών κατά ΕΓΣΑ ’87, της θαλάσσιας έκτασης των 40 

στρεμμάτων της ενιαίας πλωτής μονάδας (επέκταση κατά 15 στρέμματα της 

υφιστάμενης πλωτής μονάδας των 25 στρεμμάτων), ορίζονται ως εξής: 
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Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται εκτός της προς εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης (οι 

συντεταγμένες A1’, A2’, A3’, A4’, A5’, A6’, A7’, A8’, A9’, A10’ αναφέρονται στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000) (Ν.4282, ΦΕΚ 182 Α’/29.8.2014, Άρθρο 9). 

 

Οι συντεταγμένες των αγκυροβολίων κατά ΕΓΣΑ ’87 ορίζονται ως εξής: 

 

 
 

(Βλέπε και συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000). 

 

Το βάθος στην περιοχή της θέσης εγκατάστασης κυμαίνεται από 20-40 Μ. 

Σημειώνεται ότι, για τη βαθυμετρία στη θέση εγκατάστασης της μονάδας έχει 

διενεργηθεί αυτοψία από αρμόδιο μηχανικό. 

 

Οι συντεταγμένες της περιοχής παρέμβασης, που περιλαμβάνει τις συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, παρατίθενται κατωτέρω: 
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Σύνολο οριοθετούμενης περιοχής παρεμβάσεων επί αιγιαλού και παραλίας:  

Ε0= 1.421,80 τ.μ. (Ε1= 672,13 τ.μ. επί αιγιαλού και Ε2=749,67 τ.μ. επί παραλίας) 

 
Θέση φυλακίου Π11 επί αιγιαλού, εμβαδό Ε3=4,25 τ.μ. 

 
Θέση φυλακίου Π10 επί παραλίας, εμβαδό Ε4=4,25 τ.μ. 

 
Θέση κοιλοδοκών στήριξης προβολέων επί αιγιαλού (Π13), εμβαδόν Ε5=0,02 τ.μ. 

 

Εολ= Ε1 + Ε2 + Ε3 + Ε4 + Ε5 = 1.430,32 τ.μ. 
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1.3.1.Φωτοσήμανση μονάδας. 

 

Σε ό,τι αφορά τη φωτοσήμανση της μονάδας διευκρινίζονται τα εξής:  

- Οι φωτοσημαντήρες θα ποντιστούν στις θέσεις A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 της θαλάσσιας έκτασης των 40 στρεμμάτων. 

- Η δαπάνη για την προμήθεια, εγκατάσταση και στη συνέχεια τη σωστή λειτουργία 

των φωτοσημαντήρων, σύμφωνα με το Νόμο 1629/51 «Περί Φάρων», θα βαρύνει τον 

φορέα. 

- Οι φωτοσημαντήρες θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζει το 

Διεθνές Ναυτιλιακό Σύστημα IALA “A” όσον αφορά:  

(α) το σχήμα του φωτοσημαντήρα: κωνικό, ο οποίος άνωθεν της φωτιστικής πηγής θα 

φέρει επίσημα σχήματος Χ, κίτρινου χρώματος.  

(β) το χρώμα του φωτοσημαντήρα: κίτρινο.  

(γ) το χρώμα φωτός του φανού: κίτρινο. 

(δ) τα χαρακτηριστικά του φανού: φωτεινή πηγή τριάντα (30) αναλαμπών το λεπτό. 

(ε) τη φωτοβολία του φανού: δύο (2) ναυτικά μίλια σε μετεωρολογική ορατότητα δέκα 

(10) μιλίων (Τ-0,74).  

(στ) τη θέση του φανού: τουλάχιστον ενάμιση μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας.  

- Η πόντιση των φωτοσημαντήρων και η έναρξη λειτουργίας τους θα γνωστοποιηθεί 

στην Υπηρεσία Φάρων με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία, μαζί με τα 

ακόλουθα στοιχεία για έκδοση αγγελίας ενημέρωσης των ναυτιλλομένων:  

(α) είδος φωτοσημαντήρων, σχήμα και χρώμα αυτών.  

(β) είδος φανών, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικό. 

(γ) ακριβή θέση κάθε σημαντήρα και χάρτης από τον οποίο έχουν ληφθεί τα στίγματα. 

(δ) ακριβές ύψος φανών από την επιφάνεια της θάλασσας. 

(ε) απόσταση από την οποία οι φανοί είναι ορατοί σε ναυτικά μίλια. 

 

1.4. Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας  
 
Βάσει της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β), το 

έργο της πλωτής μονάδας με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις κατατάσσεται στην 8η 

ομάδα (Υδατοκαλλιέργειες), στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 (με α/α 2). 

 

Ο Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ είναι 050.2 (NACE 05.02) ενώ ο κωδικός ΚΑΔ είναι 05.02.12 

(Καλλιέργεια ψαριών που διατίθενται νωπά ή απλής ψύξης).  

 

Ο βαθμός όχλησης δεν υφίσταται για πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ούτε για 

συνοδές εγκαταστάσεις αυτής, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 

3137/191/Φ.15/2012 (Β’1048) όπως ισχύει. 
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1.5. Φορέας έργου ή δραστηριότητας 

 

 

“ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.” 

Κασσιόπη 

Τ. Κ. 49 100, 

Κέρκυρα 

Τηλ. 26630 81764 

Fax 26630 81763 

Email info@corfuseafarm.com 

 

Η εταιρεία ‘Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία’, προήλθε από την 

μετατροπή της εταιρείας ‘Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Ε.Π.Ε.’. Ιδρύθηκε την 27.10.1999 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.862 Συμβολαιογραφική πράξη, ενώ καταχωρήθηκε στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 27-12-1999, με αριθμ. Μητρώου 

44843/92/Β/99/34.  

 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στα 293.470 € (100.000.000 δρχ.), 

ενώ σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 936.900 € (ΦΕΚ 

207/ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./20-01-2015). 

 

Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Κασσωπαίων της νήσου Κέρκυρας, ενώ η διάρκειά της 

έχει οριστεί για 30 έτη, ήτοι έως το 2029. 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση πλωτής μονάδας πάχυνσης 

ιχθύων, η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως, συσκευασίας και εμπορίας 

ιχθύων και αλιευμάτων γενικώς και επίσης η αντιπροσώπευση και γενικά η συνεργασία 

με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις κλπ (ΦΕΚ 10535/Α.Ε.-Ε.Π.Ε./30-12-1999). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2017, συγκροτείται και αποτελείται σε Σώμα από τους κ.κ. (ΦΕΚ 

477/ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./28-01-2015): 

 

1. Σωτήριο Παπαδόπουλο του Ιωάννη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

2. Σπυρίδων Παπαδόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο. 

3. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος. 

4. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος. 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί 

στον κ. Σωτήριο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας. 
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1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής έργου ή δραστηριότητας 
 
Την ευθύνη της σύνταξης της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) έχει η μελετητική εταιρεία ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ. 

«ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε.» που δραστηριοποιείται σε Μελέτες και παροχή συμβουλών επένδυσης.  

 

Μελετητική εταιρεία 

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

δ.τ. «ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 

Διεύθυνση Λ. Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 73  

Περιοχή, Τ.Κ. Καλλιθέα, ΤΚ 17671 

Τηλέφωνο  2109585611 - 2109576931 

Fax 2109576240 

e-mail j.Argyrou@nays.gr 

web address www.nays.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωάννα Ν. Αργυρού 

Θέση Γενική Διευθύντρια 

Τηλέφωνο 2109585611 - 2109576931 

e-mail j.Argyrou@nays.gr 
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2. Μη Τεχνική περίληψη 

 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται για την δημιουργία μιας 

μονάδας βιώσιμης και ανταγωνιστικής, για την εκτροφή 780 τόνων θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, με την μετατόπιση, την  

επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας στην θέση Βαθύ 

Κασσιώπης, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και με την ενιαία θεώρηση της πλωτής μονάδας με συνοδές χερσαίες 

εγκαταστάσεις του φορέα επί αιγιαλού και παραλίας, στην παρακείμενη ακτή.  

 

Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα περιλαμβάνουν 33 παραγωγικούς 

κλωβούς, εκ των οποίων οι 2 θα είναι τετράγωνοι κλωβοί 15 Μ Χ 15 Μ, οι 2 θα είναι 

τετράγωνοι κλωβοί 15 Μ Χ 7 Μ, και οι υπόλοιποι θα είναι 6 πλαστικοί κυκλικοί 

ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 40 Μ, 8 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 

60 Μ, 13 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 70 Μ και 1 πλαστικός 

κυκλικός ιχθυοκλωβός, περιμέτρου Π = 50 Μ.  

 

Επίσης, θα περιλαμβάνουν 2 πλαστικούς κυκλικούς κλωβούς διαχείρισης περιμέτρου 

Π=60 Μ, 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς 10 Μ Χ 10 μ και 1 τετράγωνο ιχθυοκλωβό 15 Μ 

Χ 15 Μ. Επίσης η μονάδα θα περιλαμβάνει ένα (1) πλωτό διάδρομο εργασίας 

διαστάσεων 39,23 Μ X 2,45 M συμπεριλαμβανομένου οικίσκου για φύλακα, 

διαστάσεων 4 Μ Χ 2,45 Μ καθώς και μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας 

διαστάσεων 7 Μ Χ 5 Μ, μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ 

Χ 4,26 Μ, μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 6 Μ Χ 3,55 Μ, μία 

(1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 11,98 Μ Χ 5,9 Μ με γερανό, μία 

(1) πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και δύο (2) 

πλωτές αγκυροβολημένες εξέδρες εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και 7 Μ Χ 5 Μ. 

 

Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα είναι 11.765,56 τετρ. μετρ. και ο 

ωφέλιμος κυβισμός θα είναι 57.787,03  κυβ. μετρ. 

 

Επιπρόσθετα, στον σχεδιασμό του έργου συμπεριλαμβάνονται συνοδές εγκαταστάσεις 

της πλωτής μονάδας επί αιγιαλού και παραλίας, ως κατωτέρω περιγράφονται: 

 

i) Περιβαλλοντικώς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις: 

 

Ο φορέας, με την υπ’αρ. 20197/15-11-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικώς για έργα επί της καθορισμένης ζώνης 

αιγιαλού στην περιοχή «Βαθύ Κασσιώπης» με σκοπό την εξυπηρέτηση δια ξηράς και δια 

θαλάσσης της πλωτής μονάδας που λειτουργεί η εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: 
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• Δύο λυόμενους οικίσκους Α και Β (στον αιγιαλό) (ISOBOX) (A1 και Α2) με 

εμβαδόν 18 τ.μ. και 5 τ.μ. αντίστοιχα: οι οικίσκοι αυτοί φιλοξενούν τόσο χώρους 

γραφείων που είναι απαραίτητοι για τον συντονισμό της παραγωγής και την 

επίβλεψη των εργασιών στην μονάδα, όσο και χώρους αποθήκευσης εργαλείων 

και άλλων υλικών απαραίτητων για την διεξαγωγή της παραγωγικής 

διαδικασίας στο χώρο πλησίον της πλωτής μονάδας.  

• Μια εξέδρα (προβλήτα) από μπετόν (στον αιγιαλό και την θάλασσα) (A3), 

μήκους 15,20 Μ, πλάτους 9 Μ και επιφάνειας 136,8 τ.μ.: η προβλήτα είναι 

απολύτως απαραίτητη για την πρόσβαση από και προς την πλωτή μονάδα από 

το προσωπικό καθώς και για την μεταφορά εφοδίων και τη διενέργεια 

χειρισμών κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  

• Ένα στέγαστρο (στον αιγιαλό) (Α4) εμβαδού 27 τ.μ. Αποτελεί στέγαστρο 

φύλαξης υλικών καθημερινής χρήσης στην μονάδα.  

• Διαμορφωμένο χερσαίο χώρο (στον αιγιαλό) (A5) σε μήκος 40 Μ, πλάτους 8 

Μ και επιφάνειας 320 τ.μ. Ο χώρος αυτός σχετίζεται με την μετακίνηση του 

προσωπικού της μονάδας καθώς και των οχημάτων εξυπηρέτησης (π.χ. 

περονοφόρα) στο χώρο των εγκαταστάσεων για την διενέργεια των 

απαραίτητων εργασιών και χειρισμών της παραγωγής.  

 

(βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000) 

 

ii) Εγκαταστάσεις προς περιβαλλοντική αδειοδότηση: 

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας Μελέτης, ο φορέας επιθυμεί την ενιαία 

περιβαλλοντική αδειοδότησή της με το σύνολο των χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων 

επί αιγιαλού, θάλασσας και παραλίας προκειμένου η μονάδα να είναι εναρμονισμένη με 

τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπρόσθετα να επιτυγχάνεται η ενιαία 

περιβαλλοντική θεώρηση του έργου, στο σύνολό του, λειτουργικά και διαχειριστικά. 

 

Με βάση τα ανωτέρω ζητούνται προς περιβαλλοντική αδειοδότηση και μια σειρά 

επιπλέον έργων όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

• Σιλό αποθήκευσης ιχθυοτροφών για την λειτουργία αυτόματου 

συστήματος διατροφής (επί αιγιαλού) (Π1, επί του στοιχείου Α3-δεν 

υπολογίζεται στην κάλυψη), εμβαδού 70 τ.μ.: αφορά χώρο στον οποίο θα 

εγκατασταθούν συνολικά έξι (6) σιλό αποθήκευσης ιχθυοτροφών, τα οποία θα 

τροφοδοτούν το αυτόματο σύστημα διατροφής της πλωτής μονάδας. Πέντε (5) 

από τα σιλό έχουν διάμετρο 2,75 Μ και ένα (1) θα έχει διάμετρο 1,80 Μ. Τα σιλό 

αυτά θα είναι επικαθήμενα στο χώρο εμβαδού 136,8 τ.μ. που καταλαμβάνει η 

εξέδρα επί αιγιαλού (Α3). Θα υπάρχει σκάλα επισκεψιμότητας σε κάθε σιλό.  

• Λυόμενος οικίσκος (επί αιγιαλού) (Π2), εμβαδού 25,9 τ.μ. (ISOBOX): στεγάζει 

τα γραφεία της εταιρείας από τα οποία πραγματοποιείται η διοίκηση, η 

οργάνωση της παραγωγής, οι πωλήσεις και όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες που 

αφορούν την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο χώρος αυτός διαθέτει 

τουαλέτα και υπάρχει στεγανός βόθρος ο οποίος εκκενώνεται τακτικά με 

ευθύνη της εταιρείας.  
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• Λυόμενος οικίσκος (επί της παραλίας) (Π3), εμβαδού 6,5 τ.μ. (ISOBOX): 

χρησιμοποιείται για την φύλαξη του καταδυτικού εξοπλισμού της μονάδας. Η 

κατάδυση και επισκόπηση της κατάστασης των διχτυοκλωβών και του πυθμένα 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 

τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της μονάδας.  

• Λυόμενος οικίσκος (επί της παραλίας) (Π4), εμβαδού 14,92 τ.μ. (ISOBOX): ο 

οικίσκος αυτός στεγάζει μια παγομηχανή για την παραγωγή πάγου με σκοπό 

την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος στο συσκευαστήριο που διαθέτει ο 

φορέας σε γειτονική περιοχή. Η παγομηχανή χρησιμοποιεί νερό από το δίκτυο 

της περιοχής και δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την λειτουργία της.  

• Αποθήκη εργαλείων και υλικών αγκυροβολίου (επί της παραλίας) (Π5), 

εμβαδού 18,62 τ.μ. (ISOBOX): πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο που 

προορίζεται για υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων καθώς και υλικών αγκυροβολίου για την ομαλή λειτουργία των 

πλωτών εγκαταστάσεων.  

• Υπόστεγο (στέγαστρο) (επί της παραλίας) (Π6), εμβαδού 42 τ.μ.: πρόκειται 

για υπόστεγο από λαμαρίνα, το οποίο στεγάζει ISOBOX 38 τ.μ. που προορίζεται 

για χώρο για τον φύλακα της μονάδας. Διαθέτει επίσης χημική τουαλέτα.  

• Αποθήκη (επί της παραλίας) (Π7), εμβαδού 20,8 τ.μ.: πρόκειται για χώρο που 

στεγάζει την ηλεκτρογεννήτρια που χρησιμοποιείται εφεδρικά για τις 

εγκαταστάσεις, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

• Μεταλλική βάση προβολέων φωτισμού (επί της παραλίας) (Π8), εμβαδού 

3,30 τ.μ.: πρόκειται για μεταλλική βάση στην οποία στηρίζονται προβολείς για 

τον επαρκή φωτισμό της μονάδας και την διασφάλιση της προστασίας του 

ζωικού κεφαλαίου.  

• Προβολέας (επί της παραλίας) (Π9), εμβαδού 0,20 τ.μ.: πρόκειται για 

προβολέα για την παροχή φωτισμού στις εγκαταστάσεις.  

• Φυλάκια (επί αιγιαλού και επί παραλίας) (Π10 και Π11), εμβαδού 8,5 τ.μ.: 

αφορά δύο (2) φυλάκια για την επιτήρηση και φύλαξη της μονάδας από 

αρμόδιους φύλακες. Κάθε φυλάκιο έχει εμβαδό 4,25 τ.μ. και προγραμματίζεται 

να υπάρχει ένα στον αιγιαλό και ένα στην παραλία.   

• Ηλεκτρολογικός πίνακας (επί αιγιαλού) (Π12, επί του στοιχείου Α3-δεν 

υπολογίζεται στην κάλυψη), εμβαδού 0,8 τ.μ.: πρόκειται για ηλεκτρολογικό 

πίνακα των εγκαταστάσεων.  

• Κοιλοδοκοί στήριξης προβολέων (επί αιγιαλού) (Π13), εμβαδού 0,02 τ.μ.: 

αφορά 2 μεταλλικές δοκούς που στηρίζουν 2 επιπλέον προβολείς για τον 

επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της νύχτας.  

• Επιφάνεια προς διαμόρφωση (επί αιγιαλού) (Π14), εμβαδού 27 Τ.μ.: 

αποτελεί συνέχεια του έργου διαμόρφωσης χερσαίου (ελεύθερου) χώρου στον 

αιγιαλό για την μετακίνηση του προσωπικού και των οχημάτων εξυπηρέτησης 

της παραγωγής και περιλαμβάνει τμήμα της οδού πρόσβασης προς τις 

εγκαταστάσεις.  

• Σωλήνες όδευσης τροφών αυτόματου συστήματος διατροφής (Π15), 

εμβαδού 90 τ.μ. (υποθαλάσσιοι αγωγοί): από το σύστημα των σιλό που 

αναφέρθηκε ανωτέρω, θα υπάρχει σύνδεση μέσω πλαστικών αγωγών 

διαμέτρου 90 mm με την πλωτή μονάδα. Συγκεκριμένα, στην πλωτή 

αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ θα υπάρχει σύστημα διανομής 
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τροφής μέσω του οποίου θα διανέμεται η τροφή στους ιχθυοκλωβούς της 

μονάδας, ανάλογα με το είδος και το στάδιο της παραγωγής. Οι αγωγοί αυτοί, σε 

μήκος 110 Μ θα είναι επικαθήμενοι στον πυθμένα με κατάλληλα άγκιστρα, ενώ 

το υπόλοιπο τμήμα τους μέχρι την πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα θα είναι 

πλωτό και αγκυροβολημένο (στερεωμένο με ειδικά βάρη) με ειδική 

αγκυροβόληση, προκειμένου να φτάνει τελικά στην επιφάνεια και μέχρι το 

σημείο διανομής στην πλωτή εξέδρα.    

• Τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια (διαμορφωμένος χερσαίος χώρος) (επί του 

αιγιαλού και επί της παραλίας) (Π16), εμβαδού 37,38 τ.μ. επί αιγιαλού και 

416,05 τ.μ. επί παραλίας: περιλαμβάνει τμήμα της οδού πρόσβασης προς την 

προβλήτα και αφορά χερσαίο διαμορφωμένο χώρο.  

 

(βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000) 

 

Η περιοχή ενδείκνυται για τη λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, γιατί είναι 

απομονωμένη, δεν αποτελεί τουριστικό θέρετρο δεν κατοικείται και δεν υπάρχουν σε 

αυτήν υπό εξαφάνιση ή σε μείωση κάποια είδη φυτών ή ζώων.  

 

Στη θέση εγκατάστασης, υπάρχουν ικανοποιητικά βάθη και ρεύματα που βοηθούν στη 

συνεχή ανανέωση του νερού και την μείωση των τυχόν επιβαρύνσεων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

 

Η λειτουργία της μονάδας σε συνδυασμό και με τις χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις για την διαχείριση 

των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τις προτάσεις και συστάσεις των 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό του έργου είναι τα ακόλουθα: 

 

� Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε βάθος μεγαλύτερο των 20 Μ.  

� Η σχέση ύψους κλωβών – βάθους θάλασσας θα είναι 1:2 και στα 2/3 της 

υδάτινης ζώνης κάτω από τους ιχθυοκλωβούς υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα.  

� Οι ιχθυοκλωβοί θα είναι προσανατολισμένοι υπό γωνία μικρότερη των 90° προς 

την κατεύθυνση των ρευμάτων.  

� Δεν θα γίνεται αλίευση ή παγίδευση ελεύθερων ψαριών εντός της μισθωμένης 

έκτασης.  

� Η αγκυροβόληση των κλωβών θα γίνει με βάση τους κανόνες αγκυροβόλησης, 

ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και η ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων. 

� Η οριοθέτηση και η σήμανση των πλωτών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του ΓΕΝ και της Υπηρεσίας Φάρων για την ασφάλεια των 

ναυτιλλομένων της περιοχής. 

� Η λειτουργία και η διαχείριση της μονάδας θα στηρίζεται στις οδηγίες του 

επιστημονικού προσωπικού.  

� Οι διαδικασίες μεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και η φαρμακευτική 

αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, καθώς και η συσκευασία και διάθεση του 
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τελικού προϊόντος θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και 

σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες. Επίσης, η διάθεση του τελικού προϊόντος θα 

γίνεται σε τόσες μέρες όσο είναι το πηλίκο της σταθεράς 500 δια της θερμοκρασίας της 

συγκεκριμένης περιόδου. 

� Τα στερεά απορρίμματα θα απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό 

και θα διατίθενται στο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων της περιοχής.   

� Στη μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που δημιουργούν ελαιώδη 

κατάλοιπα. Τα σκάφη που προσεγγίζουν τη μονάδα θα διαθέτουν ελαιοδιαχωριστήρα 

με τις προδιαγραφές των εμπορικών πλοίων.  

� Καθημερινά θα γίνεται απομάκρυνση των νεκρών και άρρωστων ψαριών, τα 

οποία θα καταστρέφονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό.  

� Η ποιότητα του νερού στο πάρκο εκτροφής θα παρακολουθείται συστηματικά. 

Επίσης, θα γίνεται συστηματικός έλεγχος του πυθμένα της περιοχής εγκατάστασης. Τα 

στοιχεία αυτά θα καταγράφονται. 

� Κάθε χρόνο στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας θα κατατίθενται 

αντίγραφα δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων.  

� Τα δίχτυα των διχτυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά και θα εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται κάθε φορά που η 

κατάσταση καθαριότητάς τους και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.  

� Από τη λειτουργία της μονάδας και των συνοδών εγκαταστάσεών της δεν θα 
επηρεάζεται αρνητικά το γειτονικό χερσαίο και παράκτιο οικοσύστημα.  
� Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου θα παρακολουθούνται 

συστηματικά, χαρακτηριστικές αβιοτικές και βιοτικές παράμετροι της 

ποιότητας του νερού της μονάδας και της γειτνιάζουσας περιοχής, με σκοπό την 

αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος της μονάδας και των 

σχετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του έργου . 

� Η χρησιμοποιούμενη τροφή θα είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η 

διασπορά της θα γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Δεν θα χορηγούνται 

τροφές βασισμένες σε γενετικά τροποποιημένες Α’ ύλες. Η χορήγηση της τροφής θα 

γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψη 

τις εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος 

και ηλικιακό στάδιο. Πριν από την χορήγησή της η τροφή θα κοσκινίζεται, έτσι ώστε να 

απομακρύνεται η σκόνη από τον θρυμματισμό των συμπήκτων και να εξασφαλίζεται 

ικανοποιητική πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή 

απωλειών με συνέπεια επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Θα τηρείται ειδικό 

βιβλίο με καταγεγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα.    

� Η ιχθυοφόρτιση δεν θα ξεπεράσει τα 8 κιλά/κ.μ. κατά το στάδιο της προπάχυνσης 

(2-180 gr) και τα 15 κιλά/κ.μ  κατά το στάδιο της πάχυνσης (180-380 gr).  

� Τα ανακυκλώσιμα υλικά μετά την συμπίεσή τους σε ειδική πρέσσα, δίνονται σε 

αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.  

� Θα λαμβάνονται από τον φορέα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τυχόν περιστατικά ρύπανσης συνεπεία του 

έργου θα αντιμετωπίζονται από τον φορέα του έργου κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων 

Υπηρεσιών.  

� Θα γίνεται η συλλογή με ευθύνη του φορέα του έργου όλων των λιπαντελαίων, 

λυμάτων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων και πάσης φύσεων άλλων 

ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από την μονάδα και η νόμιμος διάθεσή τους σε 
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ευκολίες υποδομής ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους, κατόπιν αδειών από τις καθ’ 

ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.  

� Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των 

πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, 

κιβώτια κ.λπ.), δεν θα περιέχονται ουσίες  που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα 

με τη σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν 

περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήσης τους, για το θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά 

το υδάτινο περιβάλλον.    

� Για την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο, διευκρινίζεται ότι τα νεκρά ιχθύδια θα 

απομακρύνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1069/2009 (αντικατέστησε τον 

κανονισμό 1774/2002/ΕΚ) και τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του 

ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία.  

� Η μονάδα θα δέχεται την αναγκαία ποσότητα πιστοποιημένης ποιότητας γόνου, 

τμηματικά και πάντα υπό την επίβλεψη του ιχθυολόγου τις μονάδας. 

� Τα δίχτυα των διχτυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, θα εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται κάθε φορά που η 

κατάσταση καθαριότητάς τους και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.  

� Η χορήγηση φαρμάκων και η επικάλυψη διχτυών με χημικούς anti fouling 

παράγοντες θα γίνεται μόνο με συνταγή του ιχθυολόγου που οφείλει να παρακολουθεί 

την μονάδα. 

� Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα 

απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το 

είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την 

παραγωγική διαδικασία.  

� Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα διατηρείται σχολαστικά η 

καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν θα επέρχονται μη 

αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα. 

 

Η πλωτή μονάδα του φορέα στην αρχική θέση εγκατάστασης και λειτουργίας της,  έχει 

επιφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κυρίως και στην εθνική οικονομία, καθώς μέσω 

της δραστηριότητας αυτής έχει αυξηθεί η απασχόληση και οι εθνικές εξαγωγές νωπών 

αλιευμάτων. Με την μετατόπιση και επέκταση της πλωτής μονάδας, θα διασφαλιστούν 

οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με 

αποτέλεσμα την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας στην περιοχή αυτή, ενώ με την 

ενιαία περιβαλλοντική θεώρηση με τις συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας, η λειτουργία της μονάδας εναρμονίζεται με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία για την χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

Επισημαίνεται τέλος ότι η περιοχή έχει μεγάλες απαιτήσεις σε αλιεύματα λόγω της 

αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

 

Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν από το φορέα έγιναν σε συνδυασμό 

με ενέργειες στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος με ορθή διαχείριση.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Μηδενική λύση 

 

Η μηδενική λύση συνίσταται στη μη μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό και τη 

συνέχιση λειτουργίας της πλωτής μονάδας του φορέα σε θαλάσσια έκταση 25 

στρεμμάτων στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στη μη καλυτέρευση – αναβάθμιση των φυσικοχημικών 

παραμέτρων (καλύτερα ρεύματα, βάθη κλπ,) λειτουργίας της μονάδας από 

περιβαλλοντικής άποψης ενώ δεν εξετάζεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της 

λειτουργικότητας και επιχειρηματικής επιτυχίας της μονάδας στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος, η μεμονωμένη αδειοδότηση των 

χερσαίων συνοδών υποδομών δεν συνάδει με την οικονομία κλίμακος και τις επιταγές 

της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας. 

 

Ωστόσο η επέκταση της υφιστάμενης μονάδας προτείνεται με βάση το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο (Απόφαση αρ. 31722/4-11-2011) και αφ' ετέρου για λόγους 

παραγωγικής βιωσιμότητας και συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της, στο πλαίσιο της 

ορθής διαχείρισης και της αειφορίας. Μετά την επέκταση της υφιστάμενης πλωτής 

μονάδας, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της και τον νέο εξοπλισμό που θα 

εγκατασταθεί, στην από μετατόπιση θέση που προτείνεται, που είναι συμβατή με τις 

επιταγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα έχει τη δυνατότητα καλύτερης 

οικονομικής απόδοσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και βελτιωμένης διαχείρισης 

της παραγωγής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η προτεινόμενη μετατόπιση και 

επέκταση της πλωτής μονάδας οδηγεί συνοπτικά στα κατωτέρω: 

 

5. Αύξηση του μέσου βάθους (λόγω μετατόπισης) στη νέα θαλάσσια έκταση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας από 25 σε 35 Μ: 

� καλύτερη ανανέωση των υδάτων και του διαλυμένου οξυγόνου,  

� προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,  

� αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας. 

 

6. Καλύτερη διάταξη των υφιστάμενων ιχθυοκλωβών καθώς και αραίωσή τους μέσω 

χρήσης πλαισίων αγκυροβολίων (καρέ) μεγαλύτερων διαστάσεων:  

� βελτίωση της διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού,  

�βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 

(μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο γειτονικών κλωβών). 

 

7. Μείωση της επιτυγχανόμενης δυναμικότητας ανά μονάδα στρεμματικής έκτασης από 

την λειτουργία της πλωτής μονάδας από 21,6 τόνοι/στρέμμα (540 τόνοι/25 

στρέμματα) σε 19,5 τόνοι/στρέμμα (780 τόνοι/40 στρέμματα), λόγω στρεμματικής 

επέκτασης χωρίς αναλογική αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας με συνδυαστική 

χρήση κλωβών μεγάλων διαστάσεων: 
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 � μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καλύτερης αραίωσης των 

διαλυτών αποβλήτων της μονάδας. 

 

8. Προσθήκη κλωβών μεγάλων διαστάσεων:  

� καλύτερη διαχείριση των διαλογών – αραιώσεων του ιχθυοπληθυσμού  

� βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ανάπτυξης (καλύτερος ρυθμός 

μετατρεψιμότητας, με αποτέλεσμα μείωσης χρόνου για επίτευξη 

εμπορεύσιμου μεγέθους) των ψαριών λόγω αποφυγής συνθηκών στρες. 

 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα: 

• την αειφορική διαχείριση της μονάδας,  

• την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών διαδικασιών,  

• τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων,  

• τη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των ψαριών,  

• τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών,  

• την καλύτερη επίτευξη της επιδιωκόμενης παραγωγής και  

• την αειφορική λειτουργία της μονάδας. 

 

Εξ’ άλλου, η ενιαία θεώρηση της μονάδας με το σύνολο των χερσαίων συνοδών 

εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία και εξυπηρετεί τις επιταγές της. Για το λόγο αυτό όσον αφορά τις 

χερσαίες συνοδές υποδομές της μονάδας επί αιγιαλού και παραλίας, δεν εξετάστηκαν 

εναλλακτικές λύσεις, πέραν της μηδενικής. 

 

Εναλλακτική λύση πρώτη 

 

Εξετάστηκε η επέκταση της πλωτής μονάδας κατά επιπλέον 15 στρέμματα, προς τα 

βόρεια και ανατολικά της υφιστάμενης μονάδας των 25 στρεμμάτων, ωστόσο 

απορρίφθηκε λόγω της εγγύτητας με την περιοχή της Κασσιώπης και προκειμένου να 

περιοριστεί στο ελάχιστο η οπτική του οικισμού με τις εγκαταστάσεις της πλωτής 

μονάδας. Επίσης, εξετάστηκε το σενάριο της στρεμματικής επέκτασης της μονάδας 

κατά 25 στρέμματα, χωρίς αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας. 

Ωστόσο το σενάριο αυτό επίσης απορρίφθηκε, λόγω του ότι δεν κρίθηκε βιώσιμη η 

συγκεκριμένη επένδυση.   

 

Εναλλακτική λύση δεύτερη  – τελική 

 

Σε συνέχεια εγγράφων θετικής γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών (βλ. 

Παράρτημα παρούσας) έχει προταθεί η μετατόπιση κατά περίπου 79 μέτρα της 

υφιστάμενης και εν λειτουργία μονάδας του φορέα, ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή 

της κατά επιπλέον 15 στρέμματα, με σκοπό τη δημιουργία πλωτής μονάδας θαλάσσιας 

έκτασης 40 στρεμμάτων, με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας και με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών 

ιχθύων στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναφαίνεται σε συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:5.000.  
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Προβλέπεται ότι η μετατόπιση και επέκταση της μονάδας στη θέση αυτή θα 

διευκολύνει τη λειτουργία της, μετά και τον προγραμματιζόμενο εκσυγχρονισμό της και 

την από κοινού περιβαλλοντική θεώρησή της με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού 

και παραλίας στην παρακείμενη ακτή, σε συνδυασμό με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού και του ζωικού κεφαλαίου και 

θα καταστήσει τη μονάδα βιώσιμη. Το προτεινόμενο έργο θα δώσει στην εταιρεία, τη 

δυνατότητα καλύτερης οικονομικής απόδοσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και 

βελτιωμένης διαχείρισης της παραγωγής στην εν λόγω θέση όπου αναπτύσσονται οι 

δραστηριότητές της, αφού:  

 
- τα θαλάσσια ρεύματα είναι ισχυρά και ευνοούν την καλή ανανέωση των υδάτων με 

αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των φυσικοχημικών διεργασιών του θαλασσίου 

οικοσυστήματος, 

- επιτυγχάνεται διευκόλυνση των διεργασιών αποικοδόμησης της οργανικής 

ρύπανσης και ενίσχυση της αναστρεψιμότητας των όποιων οικολογικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεχόμενα προκαλούνται από τη λειτουργία της. 

 
 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

24 

 

 
3. Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της 

δραστηριότητας 
 
 
Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενου έργου 

 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της υφιστάμενης πλωτής μονάδας, 25 στρεμμάτων, για την 

παραγωγή των 540 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων οι εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την υπ’αρ. οικ. 1666/703/3-4-2014 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων και την υπ'αρ. 8129/3956/6-5-2015 τροποποίησή της ως προς 

α) την προσθήκη πλωτών βοηθητικών μέσων για την λειτουργία της μονάδας χωρίς την 

μεταβολή της ωφέλιμης επιφάνειας, β) την αύξηση της συνολικής επιφάνειας και γ) την 

διόρθωση ως προς το βάθος της θάλασσας του θαλάσσιου πάρκου., έχει εγκριθεί ο 

παρακάτω εξοπλισμός:  

 

Κλωβοί παραγωγής 
 

Εικοσιεπτά (27) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

• Οκτώ (08) πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί περιμέτρου 70 M (Π70) και 

εξωτερικής διαμέτρου 22,29 M. 

• Ένας (01) πλαστικός ιχθυοκλωβός περιμέτρου 50 M (Π50) και εσωτερικής 

διαμέτρου 15,9 M. 

• Οκτώ (08) πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί περιμέτρου 60 M (Π60) και 

εσωτερικής διαμέτρου 19,01 M. 

• Έξι (06)πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί περιμέτρου 40 M (Π40) και εξωτερικής 

διαμέτρου 22,29 M. 

• Δύο (02) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 15 M χ 15 M.  

• Δύο (02) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 15 Μ χ 7 Μ. 

 
Κλωβοί διαχείρισης 
 

• Ένας (01) πλαστικός κυκλικός ιχθυοκλωβός, περιμέτρου 60 Μ (Π60) και 

εξωτερικής διαμέτρου 19,1 Μ. 

• Δύο (02) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 10 Μ χ 10 Μ. 

• Ένας (01) τετράγωνος ιχθυοκλωβός διαστάσεων 15 χ 15 Μ. 

 
Επίσης περιλαμβάνονται: 

• Αγκυροβολημένη (πλωτή) εξέδρα εργασίας (7,8 x 5,00 ) . 

• Ένας (1) πλωτός διάδρομος εργασίας συνολικού μήκους 39,23 Μ (39,23 Μ Χ 2,45 

Μ = 96,11 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου οικίσκου για φύλακα, διαστάσεων 4 Μ Χ 

2,45 Μ (κατασκευασμένος από πλαστικούς σωλήνες με ξύλινο πάτωμα).  

• Μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 6 Μ Χ 5 Μ.  

• Μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 12 Μ Χ 6 Μ με 

γερανό.  
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Η συνολική επιφάνεια είναι 8945,5 τετρ. μετρ. 

Η ωφέλιμη επιφάνεια είναι 7.256 τετρ. μετρ. 

Ο συνολικός όγκος είναι 57.478 κυβ.μέτρα. 

 

Προτεινόμενος τεχνικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων μονάδας 

 

Ι) ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού της πλωτής μονάδας του φορέα 

που προτείνεται στην παρούσα Μελέτη, ο φορέας προχωρά στην αλλαγή του 

σχεδιασμού της πλωτής του μονάδας και συγκεκριμένα στην αλλαγή του εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιεί για την επίτευξη της παραγωγικής δυναμικότητας των 780 τόνων 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως. 

 

Σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό της μονάδας όπως προτείνεται στην παρούσα μελέτη, 

για την παραγωγή 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως οι 

εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιούνται είναι: 

 

ΚΛΩΒΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

• 2 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί, διαστάσεων 15 χ 15 Μ. 

• 2 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί, διαστάσεων 15 χ 7 Μ. 

• 6 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 40 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 12,7 Μ. 

• 1 πλαστικό κυκλικό ιχθυοκλωβό, περιμέτρου Π = 50 Μ και εσωτερικής διαμέτρου Δ = 

15,9 Μ. 

• 8 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 60 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 19,1 Μ. 

• 13 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 70 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 22,3 Μ. 

 

ΚΛΩΒΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• 2 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 60 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 19,1 Μ. 

• 1 τετράγωνο ιχθυοκλωβό, διαστάσεων 15 χ 15 Μ. 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς, διαστάσεων 10 χ 10 Μ. 

 

Οι κλωβοί αυτοί έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη διαχείριση της πλωτής μονάδας, δεν 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας και δεν υπολογίζονται στον 

συνολικό κυβισμό. 

 

Επίσης η μονάδα θα έχει ένα (1) πλωτό διάδρομο εργασίας διαστάσεων 39,23 Μ X 

2,45 M συμπεριλαμβανομένου οικίσκου για φύλακα, διαστάσεων 4 Μ Χ 2,45 Μ καθώς 

και μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 5 Μ, μία (1) 

πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 4,26 Μ, μία (1) πλωτή 

αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 6 Μ Χ 3,55 Μ, μία (1) πλωτή 

αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 11,98 Μ Χ 5,9 Μ με γερανό, μία (1) 
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πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και δύο (2) 

πλωτές αγκυροβολημένες εξέδρες εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και 7 Μ Χ 5 Μ. 

 

Οι ιχθυοκλωβοί θα διατάσσονται σε τρεις (3) συστοιχίες που περιλαμβάνουν:  

 

1η Συστοιχία 

• 13 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 70 Μ 

• 3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ 

• 1 κυκλικός ιχθυοκλωβός περιμέτρου Π = 50 Μ 

 

2η Συστοιχία 

• 5 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 60 Μ 

• 2 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ (διαχείρισης) 

• 2 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 40 Μ 

 

3η Συστοιχία 

• 4 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 40 Μ 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 15 Μ Χ 15 Μ 

• 1 τετράγωνος ιχθυοκλωβός διαστάσεων 15 Μ Χ 15 Μ (διαχείρισης) 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 7,5 Μ Χ 15 Μ 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 10 Μ Χ 10Μ (διαχείρισης) 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ 

• 1 πλωτός διάδρομος εργασίας διαστάσεων 39,23 Μ X 2,45 M συμπεριλαμβανομένου 

οικίσκου για φύλακα, διαστάσεων 4 Μ Χ 2,45 Μ 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 5 Μ 

 

Συνολικά, η ενιαία πλωτή μονάδα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Συνολική επιφάνεια 11.765,56  τετρ. μετρ. 

Ωφέλιμη επιφάνεια 8.983,98 τετρ. μετρ. 

Συνολικό κυβισμό 85.780,15  κυβ. μετρ. 

Ωφέλιμο κυβισμό 57.787,03  κυβ. μετρ. 

 

Η διάταξη των εγκαταστάσεων φαίνεται σε συνημμένο σχέδιο. 

 

Σημειώνεται ότι, οι ιχθυοκλωβοί αγκυροβολούνται, ανάλογα, σε πλαίσια (καρέ) 

διαστάσεων 34,5 Μ Χ 37,6 Μ, 34,5 Μ Χ 32,6 Μ, 34,5 Μ Χ 18 Μ, 34,5 Μ Χ 16 Μ και 33,5 Μ 

Χ 16 Μ. 

 

Επίσης αναφέρεται ότι, οι εξωτερικές διαστάσεις των τετράγωνων και ορθογώνιων 

ιχθυοκλωβών λαμβάνονται ως εξής: 10,65 Χ 10,65 Μ (για τους τετράγωνους 

ιχθυοκλωβούς 10 Χ 10 Μ), 16,7 Χ 16,7 Μ (για τους τετράγωνους ιχθυοκλωβούς 15 Χ 15 

Μ) και 16,7 Χ 8,7 Μ (για τους ορθογώνιους ιχθυοκλωβούς 15 Χ 7 Μ). 

 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

27 

ΙΙ) ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

Ο φορέας με την παρούσα Μελέτη ζητά την ενιαία περιβαλλοντική θεώρηση και 

αδειοδότηση της πλωτής του μονάδας με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού, 

θάλασσας και παραλίας, στην περιοχή «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. 

Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία για τις 

μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.  

 

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία της μονάδας 

και την εξυπηρέτησή της από στεριάς, την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγικής 

διαδικασίας, την φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου και την ασφάλεια του προσωπικού, την 

εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών που βοηθούν στον περιορισμό των απωλειών και 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και την πρόσβαση από και προς τις πλωτές 

εγκαταστάσεις με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Συνοπτικά οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στον παρόντα φάκελο αφορούν τις 

εξής κατηγορίες: 

 

i) διαμορφούμενοι χερσαίοι χώροι πρόσβασης και τσιμεντοστρωμένες 

επιφάνειες: πρόκειται για χώρους απαραίτητους για την μετακίνηση του προσωπικού 

και άλλων τροχοφόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή π.χ. περονοφόρα, 

τροχήλατα οχήματα μεταφοράς κ.λπ. Η ομαλή μεταφορά των εφοδίων και μετακίνηση 

του προσωπικού είναι βασική για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

 

ii) λυόμενοι θάλαμοι – οικίσκοι, υπόστεγα, φυλάκια και άλλοι χώροι 

αποθήκευσης και φύλαξης: αφορούν χώρους που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη 

υλικών απαραίτητων στην λειτουργία της μονάδας (καταδυτικός εξοπλισμός, υλικά 

αγκυροβολίου, τροφές, εργαλεία κ.λπ.), για την παραμονή φύλακα στις εγκαταστάσεις, 

για την διοίκηση και προγραμματισμό της παραγωγής, την διατήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού απολύτως απαραίτητου στην παραγωγή 

(γεννήτρια, παγομηχανή). Προκειμένου να λειτουργεί με σωστό τρόπο η παραγωγική 

διαδικασία είναι απαραίτητοι επιμέρους χώροι οργάνωσης και αποθήκευσης υλικών 

και εφοδίων, εξοπλισμών κ.λπ. αλλά και η διασφάλιση χώρου για τη διοίκηση και τη 

φύλαξη.  

 

iii) εξέδρα-προβλήτα: απαραίτητη για την πρόσβαση από και προς την πλωτή μονάδα 

ούτως ώστε να διενεργείται η μεταφορά του προσωπικού, των τροφών, των διχτυών 

και λοιπών εφοδίων που χρειάζονται. Είναι το σημείο πρόσβασης από την στεριά στην 

πλωτή μονάδα και συνεπώς δεν νοείται λειτουργία της πλωτής μονάδας χωρίς αυτή.   

 

iv) προβολείς φωτισμού και φυλάκια: για τον επαρκή φωτισμό της μονάδας κατά 

την διάρκεια της νύχτας, την ασφάλεια του προσωπικού και την προφύλαξη του ζωικού 

κεφαλαίου από κακόβουλες ενέργειες.  

   

v) σιλό και σωλήνες όδευσης τροφής αυτόματου συστήματος διατροφής: 

πρόκειται για έναν από τους πιο σύγχρονους τρόπους ταΐσματος ο οποίος διανέμει την 

τροφή μέσω κεντρικού προγραμματισμού στα κλουβιά, ανάλογα με το στάδιο 
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ανάπτυξης και τις ανάγκες του είδους. Το σύστημα περιλαμβάνει σιλό επί αιγιαλού για 

την αποθήκευση των ιχθυοτροφών, αγωγούς όδευσης της τροφής προς τις πλωτές 

εγκαταστάσεις και σύστημα διανομής της τροφής επί πλωτής αγκυροβολημένες 

εξέδρας. Συστήματα αυτού του είδους μπορούν να ελαττώσουν την περίσσεια τροφής 

που φτάνει στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσφέρουν εξοικονόμηση πόρων αλλά και 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

 

Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω εγκαταστάσεων με όλα τα 

χαρακτηριστικά τους παρατίθεται κατωτέρω, στο Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.2.).  

 

Τεχνολογία παραγωγής 

 

Η παραγωγή θα διεξάγεται υιοθετώντας σύγχρονη τεχνολογία για την παραγωγή (από 

το αρχικό βάρος των 2 gr στο τελικό εμπορεύσιμο βάρος των 380 gr) και διάθεση 

ιχθύων και η εμπορία αυτών των προϊόντων στην Ελληνική και ξένη αγορά.  Η 

επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης και τις 

λειτουργικές δαπάνες. Η πλωτή μονάδα θα λειτουργεί αποδοτικά, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και με βάση όσα προβλέπει η 

περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική.  

 

Χρήση νερού και ενέργειας 

 

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών 

είναι πλωτές και θα βρίσκονται εγκατεστημένες εντός του εκμισθωμένου θαλάσσιου 

χώρου.  

 

Η ενέργεια που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και του εξοπλισμού 

της, εξασφαλίζεται από το δίκτυο της ΔΕΗ ενώ υπάρχει και γεννήτρια (ισχύς 31 kW).  

 

Οι συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις δεν απαιτούν νερό για την λειτουργία τους. Οι 

παγομηχανές (6 kW και 2,2 kW) λειτουργούν με νερό από το δίκτυο. Ό,τι ανάγκες 

προκύπτουν σε ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ υπάρχει εφεδρικά και 

γεννήτρια. Το προς εγκατάσταση αυτόματο σύστημα διατροφής (6 kW) θα χρησιμοποιεί 

ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

Η λειτουργία της μονάδας θα συνεισφέρει σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό 

επίπεδο, όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στην παρούσα Μελέτη. 

 

Πρώτες ύλες – προϊόντα  

 

Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της πλωτής 

μονάδας για την εκτροφή 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θα είναι: 
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(α) προμήθεια σε ιχθύδια (μέσου βάρους 2 gr) και συγκεκριμένα 2.682.300 ιχθύδια 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. 

(β) προμήθεια ιχθυοτροφών οι οποίες θα χορηγούνται καθημερινά.  

 

Τα τελικά προϊόντα της προτεινόμενης μονάδας θα είναι η παραγωγή των 780 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που αντιστοιχεί σε ένα τελικό πληθυσμό 2.228.673 

ψαριών μέσου βάρους 350 g. 

 

Τέλος, τοξικές ουσίες δεν υπάρχουν (χρήση ή αποθήκευση) στην εκτροφή 

θαλασσινών ψαριών.  

  

Φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

 

Η αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ως προς τις φάσεις κατασκευής και 

λειτουργίας περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 (βλ. 6.1. και 6.5.).  
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4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή 

της δραστηριότητας – ευρύτερες συσχετίσεις 
 

 

ΑΛΙΕΙΑ  ΚΑΙ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Γενικά 

 

Ο κλάδος της αλιείας περιλαμβάνει τους τομείς της συλλεκτικής αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας και διαχείρισης εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και της 

μεταποίησης και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα, ο τομέας της 

αλιείας είναι πολύ σημαντικός για την εθνική οικονομία, παρά την πολύ μικρή 

συμμετοχή του στο Ακαθάριστο Γεωργικό Προϊόν (ποσοστό 7,4% του ΑΓΠ για το 2005) 

και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ποσοστό 0,27% του ΑΕΠ για το 2005), σύμφωνα 

με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ και μετά την αναθεώρηση του έτους βάσης, 

κυρίως, λόγω της παραδοσιακής ενασχόλησης αλλά και της συγκράτησης του 

πληθυσμού στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές. 

 

Επίσης, η αλιεία συμβάλλει ουσιαστικά στην επισιτιστική αυτοδυναμία και τη διατροφική 

ασφάλεια της χώρας. Αξιοποιεί τους τοπικούς πόρους, την παραδοσιακή τεχνογνωσία, 

κι επειδή η διασπορά των δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια είναι πολύ μεγάλη 

και υπάρχουν σημαντικές διασυνδέσεις με άλλους κλάδους, συμβάλλει στην τοπική 

ανάπτυξη περιοχών που δεν έχουν άλλες κύριες δραστηριότητες και συντελεί στην 

εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων στην εσωτερική αγορά. 

 

Από επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (δαπάνες όλων των αγαθών και υπηρεσιών), σχετικά 

με την αγορά των αλιευτικών προϊόντων προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 2012 

δαπανήθηκε το 7,5% του οικογενειακού προϋπολογισμού ‘διατροφής’ για την αγορά 

αλιευτικών προϊόντων, ενώ για το 2013 το ποσοστό αυτό ήταν 7% (ΕΛΣΤΑΤ 

12/9/2014). Τα ποσοστά αυτά είναι παρόμοια με αυτά που έχουν καταγραφεί για τα 

έτη 2000 (7%) αλλά λίγο χαμηλότερα σε σχέση με το ποσό που δαπανήθηκε για το έτος 

2005 και είχε εκτιμηθεί σε 8,8%.  

 

Στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία 10 – 15 χρόνια παρουσιάστηκε αύξηση της κατά 

κεφαλή κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων εν τούτοις παρουσιάστηκε έλλειμμα 

στα ιχθυηρά, το οποίο εστιάζεται στα κατεργασμένα προϊόντα καθώς και η ζήτηση 

άρχισε να στρέφεται από τα νωπά προϊόντα προς τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας 

(προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία). Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων ανά κεφαλή ανά έτος είναι 23,1 κιλά 

(στοιχεία Ε.Ε. 20141). Στην Ελλάδα η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων ανά κεφαλή 

ανά έτος είναι 19,2 κιλά (στοιχεία 20102), ενώ τα ποσοστά κατανάλωσης ιχθυηρών ανά 

                                                           
1 Βλέπε: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 
2 IBIDEM 
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τύπο προϊόντος είναι: 75% νωπά, 17% κατεψυγμένα και 8% μεταποιημένα προϊόντα 

(Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2004).   

 

Η ετήσια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων από την συλλεκτική αλιεία ανήλθε το 2010 

σε 71.028 τόνους, που αντιστοιχεί στο 1,4% της παραγωγής της Ε.Ε., ενώ το 2011 η 

παραγωγή ανήλθε σε 62.847 τόνους που αντιστοιχεί στο 1,29% της παραγωγής της Ε.Ε. 

Η αξία της παραγωγής την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 18,7%  φθάνοντας τους 399 εκ. 

Ευρώ (Στοιχεία Eurostat). Διαπιστώνεται σταθερή συνολικά παραγωγή αλιευτικών 

προϊόντων από την συλλεκτική αλιεία, παρά την σταδιακή μείωση του αλιευτικού 

στόλου, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές των αλιευμάτων παρουσιάζονται σχετικά αυξημένες. 

 

Στα πλαίσια αυτά, αναπτύσσεται ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας. Αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης του κλάδου, είναι η αύξηση της παραγωγής αλιευμάτων πρώτης ποιότητας 

που κυρίως εξάγονται (να σημειωθεί ότι το έτος 2010 οι εξαγωγές της ελληνικής 

ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθαν στο ποσόν των 405 εκατ. Ευρώ 

που ξεπερνά τον τζίρο από εξαγωγές του ελαιολάδου καθώς και όλων των άλλων 

αγροτικών προϊόντων). Με τον τρόπο αυτό, η υδατοκαλλιέργεια συνεισφέρει στη 

μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αλλά και στην κάλυψη των 

αναγκών της αγοράς. Επιπλέον, αυξάνει τις ευκαιρίες για απασχόληση, μέσα από 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την αφορμή για 

την ανάπτυξη των νέων πρωτοποριακών πυρήνων που αναβαθμίζουν επιστημονικά και 

τεχνολογικά την χώρα.  

 

Τέλος, από την μέχρι σήμερα πορεία των εταιρειών του κλάδου, έχει παρατηρηθεί ότι το 

σημαντικό κεφάλαιο που αρχικά επενδύεται στις υδατοκαλλιέργειες, για την 

εγκατάσταση των μονάδων, δεν παραμένει στάσιμο με την πάροδο των ετών - όπως σε 

άλλες χρήσεις - αλλά χρησιμοποιείται συνεχώς για νέες επενδύσεις. 

 
Υδατοκαλλιέργεια - Γενικά 

 

Η υδατοκαλλιέργεια παραμένει ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος κλάδος ζωικής 

παραγωγής προϊόντων διατροφής. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι μόλις 1,2% 

και 2,8% για τη χερσαία κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Το 1970 η υδατοκαλλιεργητική 

παραγωγή αποτελούσε μόλις το 4% της παγκόσμιας παραγωγής αλιευμάτων. 

Σαρανταπέντε χρόνια αργότερα η υδατοκαλλιέργεια έχει φτάσει να παράγει το 1/3 της 

συνολικής παγκόσμιας παραγωγής αλιευμάτων. 

 

Προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές, η Ελληνική 

Ιχθυοκαλλιέργεια έχει πλέον εδραιωθεί ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της 

πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, και κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις σε αξία 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην Εθνική 

οικονομία.  

 

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 

επισιτιστικούς κλάδους παγκοσμίως, καθώς όχι μόνο τροφοδοτεί ήδη τον πληθυσμό 

του πλανήτη με το ήμισυ περίπου της συνολικής ποσότητας ψαριών που καταναλώνει, 

αλλά διαθέτει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες προσφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
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καθιερώσει υψηλά πρότυπα ώστε οι μέθοδοι και η φιλοσοφία της υδατοκαλλιέργειας 

να εμφορούνται από πνεύμα αειφόρου ανάπτυξης, έτσι οι ευρωπαϊκές 

υδατοκαλλιέργειες πρωτοστατούν παγκοσμίως στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Και όμως, η πρόοδος αυτή στο πεδίο της αριστείας δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη 

παραγωγή, η οποία έχει μείνει στάσιμη στην Ε.Ε., ενώ σε ορισμένα άλλα μέρη του 

κόσμου έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις θεμελιώδεις αιτίες για τη στάσιμη παραγωγή της 

ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και διερευνά τρόπους βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και διαχείρισης του κλάδου.  

 

- Πρώτον, ο κλάδος μπορεί να καταστεί ανταγωνιστικότερος μέσω συνεχούς στήριξης 

για εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτιωμένου χωροταξικού 

προγραμματισμού στις παράκτιες περιοχές και τις λεκάνες απορροής ποταμών ώστε ο 

κλάδος να διεκδικεί ευκολότερα χώρο και νερό, και μέσω της ένταξης ειδικών αναγκών 

του κλάδου στην ευρωπαϊκή πολιτική της αγοράς αλιευτικών προϊόντων. 

 

- Δεύτερον, ο κλάδος θα παραμείνει βιώσιμος εάν εξακολουθήσει να στηρίζεται σε 

φιλικές παραγωγικές μεθόδους, εάν διατηρήσει υψηλά πρότυπα υγείας και συνθηκών 

διαβίωσης των ψαριών και εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. 

 

- Τρίτον, μπορούν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της 

εικόνας του κλάδου και των πτυχών που σχετίζονται με τη διαχείρισή του. Η επιτυχία 

της υδατοκαλλιέργειας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη, σε εθνικό ή/και 

τοπικό επίπεδο, ενός φιλικού κλίματος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

κλάδου. Το σημείο αυτό ερμηνεύει και τη βούληση της Επιτροπής να προσφέρει στα 

κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί ότι στοχευμένα 

μέτρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσουν τον κλάδο να 

αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματά του.  

 

Η υδατοκαλλιέργεια συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου αλλά και στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Επιπλέον, αυξάνει τις 

ευκαιρίες για απασχόληση, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί την αφορμή για την ανάπτυξη των νέων πρωτοποριακών 

πυρήνων που αναβαθμίζουν επιστημονικά και τεχνολογικά την χώρα. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΘ, υπάρχουν 318 μονάδες παραγωγής (άδειες) και 

απασχολούν άμεσα περί τους 10.000 εργαζόμενους. Οι περισσότερες μονάδες 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, και καταλαμβάνουν συνολική θαλάσσια 

έκταση 7.8 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι μονάδες αυτές ανήκουν σε 106 εταιρείες, οι 

μισές από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε νομούς που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα 

αστικά κέντρα (Αθήνα & Πάτρα), για διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων 

τους. Οχτώ εταιρείες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 350 

εκ ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου, για το έτος 2007, ανήλθε στα 516.000.000 

€. Η συνολική παραγωγή, το 2007, ξεπέρασε τους 120.000 τόνους τσιπούρας και 

λαβρακιού, σε εμπορεύσιμο μέγεθος, και τα 450 εκατομμύρια ιχθύδια (γόνος). Η 

παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει περί το 50% της συνολικής παραγωγής της 
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Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Νεώτερα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική εγχώρια 

ετήσια παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες το 2011 ανήλθε σε 111.196,9 τόνους με 

αντίστοιχη συνολική αξία 474,45 εκατ. Ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Από αυτά, η συνολική 

παραγωγή ψαριών που καλλιεργήθηκαν το 2011 ήταν 94.002,0 τόνοι και των 

οστρακοειδών ήταν 17.194,9 τόνοι με αντίστοιχη συνολική αξία 467.682,0 χιλ. ευρώ και 

6.773,4 χιλ. Ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Στα ψάρια το 2010 σε σχέση με το 2009 η ποσότητα 

παρουσίασε αύξηση 4,4% και η αξία τους αύξηση 13,1%, το 2011 σε σχέση με το 2010 η 

ποσότητα παρουσίασε μείωση 9,6% και η αξία αύξηση 7,2%. Στα οστρακοειδή το 2010 

σε σχέση με το 2009 η ποσότητα παρουσίασε μείωση 23,4% και η αξία μείωση 18,4%, 

το 2011 σε σχέση με το 2010 η ποσότητα παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3% και η αξία 

μείωση 18,6%.  

 

Η Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, ανταποκρινόμενη έγκαιρα στις διαμορφούμενες 

προκλήσεις και προοπτικές στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παρουσίασε 

μια εντυπωσιακή – και πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο- ανάπτυξη στον τομέα 

αυτό. Αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ελληνικού Αρχιπελάγους, ο 

πλέον δυναμικός, παραγωγικός και αποδοτικός κλάδος της υδατοκαλλιέργειας, αυτός 

της Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας, αναπτύχθηκε με ρυθμούς που σύντομα κατέστησαν 

τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό τσιπούρας-λαβρακιού στην ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου. Το 1985 η συνολική παραγωγή κυμάνθηκε περί τους 100 τόνους 

ετοίμου προϊόντος, με τη λειτουργία 12 μονάδων. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η 

παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 1000% και οι μονάδες παραγωγής είχαν ξεπεράσει τις 

300. 

 

Η τσιπούρα και το λαβράκι Ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν αυθεντικά προϊόντα της 

Ελληνικής θάλασσας, με διεθνή αναγνώριση και σημαντική συμμετοχή στη καθιέρωση 

της Μεσογειακής Διατροφής ως πρόταση υγιεινής διατροφής, σε ιδιαίτερα προσιτό 

κόστος. 

 

Υδατοκαλλιέργειες στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

 

Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Περιφερειακή 

Ενόητητα Κέρκυρας. Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας παρουσιάζει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών λόγω του μήκους των ακτών και 

της μορφολογίας τους. 

 

Η ιχθυοκαλλιέργεια σαν δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα συμβάλλει στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του, συνεισφέροντας έτσι στην ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων 

παραγωγής προσφέροντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. 

 

Από τον Πίνακα 4.1. φαίνεται η παραγωγή τσιπούρας, λαβρακιού, φαγκριού και 

συναγρίδας  τα έτη 1999 έως και 2008 από ελεύθερη αλιεία στην περιοχή των Ακτών 

της Ηπείρου και της νήσου Κέρκυρας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία των 

ποσοτήτων αυτών ως προς την συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή. 
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Πίνακας 4.1. Παραγωγή τσιπούρας, λαβρακιού, φαγκριού και συναγρίδας στην 

Ελλάδα και στην περιοχή των Ακτών Ηπείρου και νήσου Κέρκυρας κατά την χρονική 

περίοδο 1999 – 2008 (από ελεύθερη αλιεία). 

    1999 2000 2001 2002 2003 

Τσιπούρα 

Σύνολο ελληνικής παραγωγής 142,1 247,7 176,4 198,5 171,7 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 

5,2 6,0 18,3 2,3 1,7 

Ποσοστό % 3,6 2,4 10,4 1,2 1,0 

Λαβράκι 

Σύνολο ελληνικής παραγωγής 288,6 345,1 299,4 469,2 567,3 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 

0,5 0,2 0,9 1,6 0,3 

Ποσοστό % 0,17 0,06 0,3 0,3 0,05 

Φαγκρί 

Σύνολο ελληνικής παραγωγής 886,9 912,5 1.138,9 999,1 1.010,7 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 

9,6 1,2 23,7 6,8 1,4 

Ποσοστό % 1,1 0,13 2,1 0,7 0,1 

Συναγρίδα 

Σύνολο ελληνικής παραγωγής 473,5 363,7 479,7 613,6 519,8 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 

29,7 5,5 12,4 18,0 3,8 

Ποσοστό % 6,3 1,5 2,6 2,9 0,7 

  
    2004 2005 2006 2007 2008 

Τσιπούρα 

Σύνολο χώρας 130,7 357,5 137,5 165,6 208 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 
3,1 2,1 9,5 22,1 13,2 

Ποσοστό % 2,37 0,59 6,9 13,3 6,34 

Λαβράκι 

Σύνολο χώρας 681,1 828,5 1.289 811,8 482,5 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 
1,0 3,7 10,4 8,6 6,8 

Ποσοστό % 0,15 0,45 0,8 1,06 1,41 

Φαγκρί 

Σύνολο χώρας 868,6 661,5 688,1 609,3 474,1 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 
2,0 1,5 13,2 16 20,4 

Ποσοστό % 0,23 0,23 1,92 2,63 4,3 

Συναγρίδα 

Σύνολο ελληνικής παραγωγής 483,0 343,7 405,3 389,0 268,6 

Περιοχή των Ακτών Ηπείρου και 

νήσου Κέρκυρας 

3,2 2,6 12,4 15,8 18,2 

Ποσοστό % 0,66 0,76 3,05 4 6,77 

       

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη τα έτη:   

1999,2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.  
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι στην περιοχή υπάρχει διακύμανση των 

αλιευόμενων ποσοτήτων κατά την περίοδο 1999-2008, γεγονός που ενισχύει την 

άποψη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας της αγοράς με σταθερή ροή 

προϊόντων σε ετήσια και σε εποχιακή βάση.  

 

Η αλιευτική παραγωγή της τσιπούρας στην περιοχή, μετά από μία περίοδο αύξησης 

παρουσιάζει το διάστημα 2001-2003 τάσεις μείωσης, με την συνολική παραγωγή να 

ανέρχεται το έτος 2003 σε 1,7 μετρικούς τόνους, ποσοστό περίπου 1,0% της συνολικής 

ελληνικής παραγωγής τσιπούρας. Η παραγωγή της τσιπούρας την περίοδο 2003-2004 

παρουσιάζει επίσης τάσεις μείωσης, αντιθέτως από το 2005 έως το 2007 αυξάνεται ενώ 

το 2007 έως το 2008 παρουσιάζει τάσεις μείωσης.  Το έτος 2008 η συνολική παραγωγή 
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ανέρχεται σε 13,2 μετρικούς τόνους, ποσοστό περίπου 6,34% της συνολικής ελληνικής 

παραγωγής τσιπούρας.   

 

Όσον αφορά την παραγωγή λαβρακιού στην περιοχή, μετά από μία περίοδο αύξησης 

εμφανίζει το έτος 2002-2003 τάσεις μείωσης, με την συνολική παραγωγή να ανέρχεται 

το έτος 2003 σε 0,3 μετρικούς τόνους, ποσοστό περίπου 0,05% της συνολικής 

ελληνικής παραγωγής λαβρακιού. Κατά την περίοδο 2004- 2008, μετά από μία περίοδο 

αύξησης (2004 – 2006)  εμφανίζει το έτος 2007 - 2008 τάσεις μείωσης, με την συνολική 

παραγωγή να ανέρχεται το έτος 2008 σε 6,8 μετρικούς τόνους, ποσοστό περίπου 1,41% 

της συνολικής ελληνικής παραγωγής λαβρακιού. 

 

Η παραγωγή του φαγκριού σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει αυξομειώσεις. Στην περιοχή 

η παραγωγή το έτος 2003 ανήλθε σε 1,4 μετρικούς τόνους που αντιστοιχεί στο 0,1% 

της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Κατά την περίοδο 2004 – 2005, παρουσιάζεται 

μείωση της παραγωγής και στη συνέχεια κατά την περίοδο 2005 – 2008 

παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις με την παραγωγή το έτος 2008 να ανέρχεται σε 20,4  

μετρικούς τόνους που αντιστοιχεί στο 4,3% της συνολικής εγχώριας παραγωγής. 

 

Η παραγωγή συναγρίδας παρουσιάζει διακυμάνσεις σε τοπικό επίπεδο. Το έτος 2003 η 

παραγωγή ανήλθε σε 3,8 τόνους που αντιστοιχούσε στο 0,7% περίπου της συνολικής 

ελληνικής παραγωγής. Από το 2005 – 2008 παρουσιάζει αυξητικές τάσεις με την 

παραγωγή να ανέρχεται το 2008 σε 18,2 τόνους που αντιστοιχούσε στο 6,77% περίπου 

της συνολικής ελληνικής παραγωγής. 

 

Όσον αφορά την παραγωγή του μυτακιού, διευκρινίζεται ότι αυτή είναι τόσο χαμηλή 

που δεν καταγράφεται.  

 

Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, η παραγωγή από ελεύθερη αλιεία στην περιοχή 

είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις απαιτήσεις του τοπικού πληθυσμού. Επομένως η 

δημιουργία μονάδων παραγωγής αλιευμάτων για την κάλυψη των αναγκών της 

ντόπιας αγοράς είναι επιτακτική.  

 

Επίσης, η δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση η δημιουργία 

μονάδων επεξεργασίας των προϊόντων τους, προσφέρουν και θέσεις εργασίας στον 

τοπικό πληθυσμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες που 

αναπτύσσεται ο τουρισμός. 

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας λειτουργεί σήμερα 1 μονάδα υδατοκαλλιέργειας 

τσιπούρας - λαβρακιού  ενώ η ζήτηση του προϊόντος είναι μεγάλη (Πίνακας 4.2.). 

 

Νομός Μονάδες σε λειτουργία 

Κέρκυρα 1 

Σύνολο Χώρας 243 

Ποσοστό 0,41 % 
  Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006  
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Από τον Πίνακα 4.3. φαίνεται ότι η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού από 

υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0,25% της θαλάσσιας έκτασης, 0,58% της εν δυνάμει 

δυναμικότητας και το 0,64% της συνολικής εγκεκριμένης δυναμικότητας αυτών στην 

Ελλάδα. 

 
Πίνακας 4.3.: Ενοικιαζόμενη θαλάσσια έκταση, εν δυνάμει και εγκεκριμένη 

δυναμικότητα των μονάδων πάχυνσης τσιπούρας και λαβρακιού στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κέρκυρας**. 
Νομός 

 

Θαλάσσια έκταση  

(στρ.) 

Εν δυνάμει δυναμικότητα 

(σε τόνους) 

Εγκεκριμένη 

δυναμικότητα  

(σε τόνους) 

Κέρκυρας 10 300 300 

Σύνολο Χώρας 4.018 51.316 46.693 

Ποσοστό 0,25 % 0,58 % 0,64 % 

  
**Επισημαίνεται ότι σήμερα η ενοικιαζόμενη θαλάσσια έκταση στην Π.Ε. Κέρκυρας ανέρχεται στα 

25 στρέμματα, με προγραμματισμό επέκτασης στα 40 στρέμματα.  

 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η περιοχή, που έχει μεγάλες απαιτήσεις σε αλιεύματα 

λόγω του μεγάλου πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής και της αυξημένης τουριστικής 

κίνησης, είναι ιδανική για την καλλιέργεια των ειδών αυτών.  

 
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη γενικότερη γεωμορφολογία της περιοχής αφού οι 

ακτές της Κέρκυρας παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα (ποιοτικό και υψηλό 

υδατικό δυναμικό, μεγάλο και πολυσχιδές ανάπτυγμα ακτών). 

 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι: 
 
Στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Β.1.2.β Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών), και συγκεκριμένα 

στο Άρθρο 2, αναφέρεται: 

 
Άρθρο 2 
 
Στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάδειξη της θέσης της περιφέρειας στον 

εθνικό χώρο - Λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα και σχέση με εθνικούς 

άξονες Ανάπτυξης - Επιπλέον κατευθύνσεις για την ανάδειξη του ρόλου της ΠΙΝ 

στον εθνικό χώρο (Σελ. 89): 

 
«τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑΥ όσον αφορά τον ρόλο της ΠΙΝ στο εθνικό επίπεδο: 

• διατήρηση των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών στην ΠΙΝ 

• διάκριση της ΠΙΝ σε Χωρικές Ενότητες υδατοκαλλιεργειών, εξειδικεύοντας τις 

κατευθύνσεις για οργάνωση των υφιστάμενων μονάδων σε ΠΟΑΥ με έμφαση στις 

εκτατικές υδατοκαλλιέργειες βιολογικής εκμετάλλευσης στις λιμνοθάλασσες της ΠΙΝ, αλλά 

και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ΠΙΝ». 
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Επιπρόσθετα, στο Άρθρο 6 αναφέρονται τα εξής: 
 
Άρθρο 6 
 
Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες A  ́γενούς τομέα (Σελ. 109) 
 
«Χωρικές Ενότητες Αλιείας: 
 

Οι κατευθύνσεις για τον κλάδο της αλιείας σε εναρμόνιση με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο 

και με προσαρμογή στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες συνθήκες και εθνικές πολιτικές, 

είναι οι ακόλουθες: 

• Η δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την εμπορία αλιευμάτων (ψυγεία, κτλ.) 

• Η δημιουργία ερευνητικού κέντρου για την υποστήριξη της αλιείας. 

• Η ενίσχυση και η στήριξη σε πολλαπλά κίνητρα και μέτρα της βιώσιμης 

αξιοποίησης των θαλάσσιων υδάτων και παράκτιων περιοχών. 

• Η εκπόνηση ειδικών μελετών οριοθέτησης των αλιευτικών πεδίων. 

• Η αποφυγή συγκρούσεων της δραστηριότητας της αλιείας με τις υπόλοιπες θαλάσσιες 

παραγωγικές δραστηριότητες και ειδικά με τη ναυσιπλοΐα και με τις ζώνες εξόρυξης, ώστε 

να μην διαταράσσονται και υποβαθμίζονται τα αλιευτικά πεδία.» 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η ιχθυοκαλλιέργεια σαν δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα είναι ενσωματωμένη 

στην περιοχή μελέτης. Επιπρόσθετα, μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

του, συνεισφέροντας έτσι στην ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων παραγωγής, 

προσφέροντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Ε.Σ.Υ.Ε., Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη ετών 

1999 - 2008. 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2000. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών 

Υδάτων. Καταγραφή μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.   

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2003. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών 

Υδάτων. Καταγραφή μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.   

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2006. Διεύθυνση 

Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. Καταγραφή μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών 

στην Ελλάδα.   

• Υπό Αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Β.1.2.β - Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• European Commission 2014. Facts and figures on the Common Fisheries 

Policy – Basic statistical data – 2014 Edition 

(http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf). 
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4.1.  Στόχος και Σκοπιμότητα  

4.1.1. Σκοπός – Στόχοι επένδυσης  

Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία μιας μονάδας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 

για την εκτροφή 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 40 

στρεμμάτων, με την μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας στη θέση 

«Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας στην παρακείμενη ακτή.  

 

Η παραγωγή από τη μονάδα θα επιτρέψει τη συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας της 

στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς και επιπλέον θα έχει σημαντικά 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή. 

 

Στόχοι είναι: 

 

1. Να γίνει η μονάδα ανταγωνιστική στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που 

διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική 

οικονομία, την απασχόληση και τους καταναλωτές. H εφαρμογή προηγμένης 

τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το 

περιβάλλον θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των συντελεστών κόστους παραγωγής 

αλλά και την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. 

 

2. Αύξηση της απασχόλησης με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση των 

συνθηκών απασχόλησης, εξασφάλιση της ισοτιμίας των δύο φύλων στην αγορά 

εργασίας και ταυτόχρονη αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας στην περιοχή. 

 

3. Συνεισφορά της μονάδας: 

• στην τοπική αγορά της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

• στην αγορά της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

• στην αύξηση των εθνικών εξαγωγών, ιδιαίτερα προς την Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά 

και εκτός Ε.Ε. 

 

4. Η παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας με την εφαρμογή 

πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας. 

 

5. Η παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης ποικιλίας και προστιθέμενης αξίας 

(οργάνωση μεταποίησης, τυποποίησης, διανομής και εμπορίας). 

 

Ειδικότερα, οι στόχοι της επένδυσης είναι: 

 

1. Η συνέχιση, μέσω επέκτασης, της επιτυχούς και διαχρονικής λειτουργίας 

της πλωτής μονάδας που διαθέτει ο φορέας στην περιοχή, 

εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κυρίως την οικονομική 

βιωσιμότητά της και την ανταγωνιστική παρουσία της στον κλάδο. 
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2. Αξιοποίηση της περιοχής, μέσα όμως από μορφές ανάπτυξης συμβατές με 

την φυσιογνωμία της περιοχής, στα πλαίσια της εφαρμογής των αρχών 

της θεωρίας της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

3. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, στα πλαίσια των 

νέων συνθηκών που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τους 

καταναλωτές, ως αποτέλεσμα εφαρμογής προηγμένης τεχνολογίας και 

μείωσης των συντελεστών κόστους παραγωγής. 

 

4. Η εξασφάλιση της διαχρονικής παραγωγής ποιοτικών και υγιεινών 

προϊόντων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος με ορθή 

διαχείριση. 

 
Σκοπιμότητα επένδυσης 
 
Σκοπός είναι η δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας, από τον φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

στη θέση Βαθύ Κασσιώπης, Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Ν.4282 (ΦΕΚ 182 

Α’/29.8.2014), της υπ’ αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινής Εγκυκλίου 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΥΠ.Α.Α.Τ. και του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. - υπ’ αριθμ. 

ΚΥΑ 31722/4-11-2011, Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011). 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ., η θέση της μονάδας ανήκει στις 

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας  Ε (Π.Α.Υ. Ε), υποκατηγορία Ε.5 ΒΑ 

ΑΚΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

 
Επιπλέον αναφέρεται ότι η θέση εγκατάστασης της μονάδας και των χερσαίων 

συνοδών εγκαταστάσεών της δεν περιλαμβάνεται σε περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί 

στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000». 

Όσον αφορά τις συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού-θάλασσας και παραλίας, είναι 

απολύτως απαραίτητες για τους κατωτέρω λόγους: 

� ασφάλεια ζωικού κεφαλαίου: οι προβολείς και τα φυλάκια είναι απολύτως 

απαραίτητες εγκαταστάσεις για την φύλαξη της μονάδας και την προστασία 

του ζωικού κεφαλαίου από κακόβουλες ενέργειες. Οι προβολείς επίσης 

διαφυλάσσουν τα λαβράκια από τις απότομες μεταβολές του φωτός κατά την 

διάρκεια των αστραπών, προκειμένου να αποφεύγεται ο τραυματισμός τους 

πάνω στα δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας και να διασφαλίζεται η ποιότητα του 

τελικού προϊόντος. 

� διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της πλωτής μονάδας: η ηλεκτρογεννήτρια, 

τα γραφεία του φορέα, τα στέγαστρα φύλαξης διαφόρων εφοδίων και 

εργαλείων που χρησιμεύουν στην παραγωγή, η φύλαξη του καταδυτικού 

εξοπλισμού καθώς και η παραγωγή πάγου αποτελούν σημαντικές 
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εγκαταστάσεις και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά την διαδικασία της 

παραγωγής, ώστε να προστατεύεται η μονάδα και το θαλάσσιο περιβάλλον από 

δυσμενείς επιπτώσεις και καταστροφές, να διεξάγεται ομαλά η παραγωγική 

διαδικασία και να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και η 

ασφαλής μεταφορά του στο συσκευαστήριο.  

� Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις: η πρόσβαση από και προς την μονάδα 

επιτυγχάνονται μέσω του διαμορφωμένου χώρου με τσιμέντο και της 

προβλήτας από σκυρόδεμα, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να φτάνουν με 

ασφάλεια στο μισθωμένο θαλάσσιο χώρο και να λειτουργούν την μονάδα 

(τάΐσμα, εξαλίευση, φόρτωση ψαριών στο φορτηγό προς το συσκευαστήριο, 

θεραπείες, αλλαγή διχτυών, συλλογή νεκρών κ.λπ.). 

� Εξοικονόμηση πόρων και περιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων: το 

αυτόματο σύστημα διατροφής αποτελεί εξοπλισμό που μπορεί να περιορίσει το 

κόστος προμήθειας ιχθυοτροφών, αφού πλέον αυτή δεν μοιράζεται με το χέρι 

αλλά μέσω προγραμματισμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ 

περιορίζονται ταυτόχρονα και οι πιθανές απώλειες τροφών προς το θαλάσσιο 

περιβάλλον 

4.1.2. Οφέλη που αναμένονται από την επένδυση, σε τοπικό, περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο.  

4.1.2.1. Σκοπιμότητα επένδυσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 

 

Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα της επένδυσης 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

• Η ζήτηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγράφει ανοδική 

τάση, τόσο σε παγκόσμιο 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. 

• 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 οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση. 

• Η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται ως συμπληρωματικός κλάδος του Τομέα Αλιείας, 

ειδικότερα όσον αφορά τον εφοδιασμό της αγοράς, αλλά και την απασχόληση. 

• 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. Ωστόσο, η χωροταξική ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής 

δραστηριότητας κυρίως στην παράκτια ζώνη (θαλάσσια και χερσαία), που είναι περιοχή 

κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομία της χώρας, εξαρτάται από υδάτινους πόρους 

με υψηλή ποιότητα. 

• Το καταναλωτικό κοινό στρέφεται τα τελευταία χρόνια προς τα νωπά ψάρια με 

εμφανή προτίμηση προς τα μεγάλα πελαγικά (τόννος), τα βενθοπελαγικά, τα βενθικά 

και παράκτια είδη (π.χ. μπακαλιάρος, κουτσομούρα, τσιπούρα, λιθρίνι, γόπα), πολύ 

μικρή προτίμηση προς μεσαία πελαγικά είδη (π.χ. σαφρίδια, σκουμπρί) και σχεδόν 

καθόλου για τα μικρά πελαγικά (με εξαίρεση το γαύρο). Η παραγωγή των θαλάσσιων 
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αυτών βενθοπελαγικών πληθυσμών μειώνεται δραστικά τη θερινή περίοδο εξαιτίας της 

απαγόρευσης της αλιείας με συρόμενα εργαλεία (μηχανότρατα και τράτα) τη περίοδο 

Μαΐου - Οκτωβρίου.  

• Τα εκτρεφόμενα είδη έχουν υψηλή ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό και οι τιμές διάθεσης τους είναι ψηλές. 

• Η βιολογία των εκτρεφόμενων ειδών είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη 

διοχέτευση στην αγορά των προϊόντων της πάχυνσης, σύμφωνα με το προτεινόμενο 

πρόγραμμα παραγωγής. 

• Οι προοπτικές εξαγωγών των ειδών αυτών είναι ευνοϊκές. 

• Ο εμπλουτισμός και η προώθηση στην αγορά νέων ειδών ψαριών υψηλής 

εμπορικής σημασίας είναι ο στόχος του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. 

• Τα εκτρεφόμενα είδη ψαριών είναι είδη που δεν αλιεύονται σε μεγάλες 

ποσότητες και δεν εξαρτώνται από τις προς πώληση ποσότητές τους το εισόδημα των 

επαγγελματιών αλιέων. Επιπλέον οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν θεωρούνται ότι 

ανταγωνίζονται τη θαλάσσια αλιεία, αντίθετα δρουν παράλληλα και συμπληρωματικά. 

Άλλωστε, στα σημεία που έχουν εγκατασταθεί πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών έχει 

παρατηρηθεί αύξηση της αλιευτικής παραγωγής. 

• Η υγεία και η ευζωία των ζώων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί σημαντική 

παράμετρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ποιότητα των προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας.   

• Σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. οικιστική ανάπτυξη) οι επιπτώσεις 

της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο κυρίως περιβάλλον είναι 

ελεγχόμενες και η άριστη κατάσταση του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βιωσιμότητα της μονάδας και την υγεία των καλλιεργούμενων ειδών.  

 

Τα παραπάνω, όχι μόνο ενισχύουν την άποψη αλλά καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι 

τόσο η επιλογή του τόπου εγκατάστασης όσο και οι προοπτικές επιτυχούς 

λειτουργίας της πλωτής μονάδας του φορέα στην προτεινόμενη θέση, είναι 

ευοίωνες. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• ΦΕΚ 2505/04-11-2011. ‘Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’ (Αριθ. 31722/04-11-2011 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση) 

 
4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου  
 
Η υφιστάμενη πλωτή μονάδα εκτροφής δυναμικότητας 540 τόνων, λειτουργεί σε 

θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων, με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί 

θεσμοθετημένης ζώνης αιγιαλού στην παρακείμενη ακτή. 

 
Η θαλάσσια έκταση των 25 στρεμμάτων μισθώθηκε με την υπ’ αρ. 7626/3544/10-06-

2014 Απόφαση Μίσθωσης και Άδεια Λειτουργίας του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. 
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Πελ/νήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και την υπ’ αρ. 7723/10-07-2014 Σύμβασης 

Μίσθωσης. 

 
Η μονάδα με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού, σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 1666/703/03-04-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 8129/3956/ 06-05-2015 Απόφαση καθώς και την 

υπ’αρ. 20197/15-11-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τις 

χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί ζώνης αιγιαλού.  

 

Τέλος, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 7626/3544/10-06-2014 Απόφασης Μίσθωσης και Άδειας 

Λειτουργίας για την θαλάσσια έκταση των 25 στρεμμάτων, έχουν εκδοθεί η υπ’ αρ. 

64367/24689/28-8-2014 Απόφαση Χορήγησης Κτηνιατρικής Άδειας λειτουργίας 

του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και η υπ’ αρ. 4460/120987/29-9-2014, 

τροποποίηση της Απόφασης Χορήγησης κωδικού αριθμού (διακριτικός αριθμός 

GR22FISH0001), ο οποίος είχε χορηγηθεί στην εν λόγω εκμετάλλευση με την υπ’ αρ. 

132921/19-5-2011 Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 

28/2009 (ΦΕΚ Α’ 46/2009).  

 

Επενδυτικά σχέδια 

 

Στο παρελθόν, η αρχική μονάδα του φορέα, θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και 

ετήσιας δυναμικότητας 300 τόνων στην θέση Βαθύ Κασσιώπης, Δ. Κέρκυρας, εντάχθηκε 

για χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», του Άξονα Προτεραιότητας 2, 

του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. Η επένδυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2016 και το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος της Πράξης ανήλθε στο ποσό των 617.545,08 €. 

 

Στην συνέχεια, το έτος 2015 ο Φορέας χρηματοδοτήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο του Μέτρο 

2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για 

την επέκταση της πλωτής μονάδας του στην θέση Βαθύ Κασσιώπης, από τα 10 στα 25 

στρέμματα, για συνολικό επιλέξιμο κόστος 329.626,45€ και το σχέδιο ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς και πληρώθηκε το 2016. 

 

Για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας των 25 στρεμμάτων του φορέα 

κατά θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων και την μετατόπισή της κατά 79 Μ, έχει 

εκδοθεί η υπ’αρ. 192326/18-9-2017 Εγκριτική Απόφαση Μίσθωσης από την 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου. Για το έργο έχουν εκδοθεί οι κατωτέρω 

σύμφωνες γνώμες των συναρμοδίων Υπηρεσιών, μετά την με το υπ’αρ. 97885/8-5-2017 

έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, διαβίβαση του αιτήματος για συλλογή 

γνωμοδοτήσεων: 

 

1) Υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/173702/111601/3059/12-6-2017 (Α.Π. 
ΑΔΠΔΕ&Ι142581/26-6-2017) σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων.  
 

2) Υπ’αρ. 2132/23-6-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 147510/30-6-2017) σύμφωνη γνώμη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.  
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3) Υπ’αρ. Φ.858.7/101/181824 Σ.1554 /7-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 160708/17-7-
2017) σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 
 

4) Υπ’αρ. πρωτ. 40135/16220/26-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 175901/31-7-2017) 
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 

5) Υπ’αρ. Φ. 919.7/1/17 Σ 874/ 30-5-2017, Φ. 919.33632/1/17 Σ 1217/ 19-7-2017  
και Φ. 919.33632/2/17/Σ.1297/ 31-7-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων 
του Πολεμικού Ναυτικού αναφορικά με τη φωτοσήμανση της μονάδας.  
 

6) Υπ’αρ. 3122.1-Λ33/54122/2017/21-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 186043/9-8-2017) 
σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ. 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

4.3. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα  
 
Οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας θα υποστηρίζονται από το συσκευαστήριο που 

διαθέτει ο φορέας στη θέση «Βασιλικά Περίθειας», Δ.Ε. Θιναλίων, του Δήμου Κέρκυρας, 

Π.Ε. Κέρκυρας, με Κωδικό συσκευασίας 24.S.176, βάσει της υπ ’αρίθμ. 3983/140617/21-

12-2015 Απόφασης χορήγησης κωδικού έγκρισης.  

 

Επίσης, ο φορέας διαθέτει συνοδές της πλωτής μονάδας, χερσαίες εγκαταστάσεις, 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες βάσει της υπ’ αρ. 20197/15-11-2010 ΑΕΠΟ, στη θέση 

Βαθύ Κασσιόπης, στην καθορισμένη ζώνη αιγιαλού (βλ. Παράρτημα). 

 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων της πλωτής 

μονάδας αυτά θα απομακρύνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα παραλαμβάνονται από εξειδικευμένη 

εταιρεία μεταφοράς και μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 (FARGECO 

HELLAS ΕΠΕ) σε δικές της εγκαταστάσεις (βλ Παράρτημα).    

 

Επιπλέον,  στην ευρύτερη χερσαία περιοχή από την προτεινόμενη θέση της πλωτής 

μονάδας, οι χρήσεις γης δεν έρχονται σε αντίθεση και δεν αναμένεται να επηρεαστούν 

από την λειτουργία της πλωτής μονάδας του φορέα. 

 
Δεν υπάρχουν αστικές και βιομηχανικές περιοχές ή τουριστικές εγκαταστάσεις κοντά 

στην προτεινόμενη θαλάσσια έκταση. Η θέση της μονάδας δεν έρχεται σε αντίθεση με 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, δεν παρακωλύει ή ενοχλεί τη θαλάσσια αλιεία και 

τον τουρισμό.  

 

Η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις, για την μεταφορά των πρώτων υλών, των 

τελικών προϊόντων της μονάδας και του προσωπικού, θα γίνεται με πλωτό μέσο από τις 

συνοδές επί αιγιαλού και παραλίας, υποδομές στην παρακείμενη ακτή, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό της ενιαίας πλωτής μονάδας όπως παρουσιάζεται 

στην παρούσα Μελέτη. 

 

 
 
 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

44 

 
5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με 
θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις 

της περιοχής 
 

 
Κριτήρια επιλογής θέσης εγκατάστασης 

 

Η συγκεκριμένη περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων του φορέα, έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα παρακάτω 

γενικά και ειδικά χωροταξικά κριτήρια: 

 

Γενικά κριτήρια: 

 

1. Δεν έχει χαρακτηρισθεί και δεν έχει αρχίσει διαδικασία χαρακτηρισμού της 

βάσει των διατάξεων του Ν.1650/86 και ειδικότερα των άρθρων 18 έως 21 

αυτού. Δεν περιλαμβάνεται στους Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, 

Διατηρητέα Μνημεία της φύσης ή σε περιοχές των οποίων ελέγχεται η 

καταλληλότητα για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 

2000». 

 

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (υπ’ 

αριθμ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011, Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011), η θέση της πλωτής 

μονάδας («Βαθύ Κασσιόπης, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) εντάσσεται στις Περιοχές Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε (Π.Α.Υ. Ε), υποκατηγορία Ε.5 ΒΑ ΑΚΤΕΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η 

επέκταση υφιστάμενων μονάδων. 

 

3. Δεν υπάρχουν αστικές και βιομηχανικές περιοχές ή τουριστικές 

εγκαταστάσεις κοντά στην προτεινόμενη θαλάσσια έκταση και η θέση 

εγκατάστασης της μονάδας δεν παρακωλύει ή ενοχλεί τη ναυσιπλοΐα, την 

παράκτια αλιεία ή τον τουρισμό. Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου της 

Κασσιώπης (ΦΕΚ 405 ΑΑΠ/2012) απέχουν περίπου 800 Μ από το 

ανατολικότερο άκρο της προτεινόμενης μονάδας των 40 στρεμμάτων 

(κορυφή Α10, βλ. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:5.000), ωστόσο η μονάδα 

δεν θίγει άμεσα κανένα προστατευόμενο μνημείο, σύμφωνα και με την 

υπ’αρ. 2132/23-6-2017 έκφραση σύμφωνης γνώμης της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κέρκυρας για την χωροθέτηση της μονάδας των 40 

στρεμμάτων.  

 

4. Η θέση εγκατάστασης απέχει πάνω από 1000 μέτρα από υφιστάμενες 

οικιστικές αναπτύξεις και / ή προγραμματιζόμενες με βάση εγκεκριμένα ή 

υπό εκπόνηση (Β1 σταδίου σχετικής μελέτης) ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. 
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5. Δεν υπάρχουν αεροδρόμια σε απόσταση δύο (2) ναυτικών μιλίων από τη 

θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας. 

 

6. Η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις, για την μεταφορά των πρώτων 

υλών, των τελικών προϊόντων της μονάδας και του προσωπικού, γίνεται 

μέσω επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στην απέναντι από τη μονάδα ακτή και 

στη συνέχεια με πλωτά μέσα. Ο φορέας θα χρησιμοποιεί τις συνοδές επί 

αιγιαλού και παραλίας, εγκαταστάσεις, για την πρόσβαση από και 

προς την μονάδα του αφού με την παρούσα μελέτη ζητά την ενιαία 

περιβαλλοντική τους θεώρηση με την πλωτή του μονάδα.  

 

7. Η χερσαία υποστήριξη της μονάδας (όσον αφορά τη συσκευασία 

ψαριών), θα γίνεται από το σύγχρονο συσκευαστήριο διεθνών 

προδιαγραφών για την ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος που 

διαθέτει ο φορέας στη θέση «Βασιλικά Περίθειας», Δ.Ε. Θιναλίων, του 

Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, με Κωδικό συσκευασίας 24.S.176. 

 

8. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις που να απαγορεύουν 

τον προτεινόμενο νέο σχεδιασμό της εγκατάστασης και λειτουργίας της 

μονάδας. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός έχει λάβει υπ’όψιν την κατάσταση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και συγκεκριμένη, την περιοχή ανάπτυξης της 

Posidonia oceanica.  

 

9. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλα αγοραστικά και τουριστικά 

κέντρα (π.χ. νησιά Ιονίου, ηπειρωτική Ελλάδα) και του εξωτερικού, ενώ 

διαθέτει και αεροπορική σύνδεση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γεγονός που 

διευκολύνει τη διακίνηση του προϊόντος της μονάδας προς την αγορά όλο το 

χρόνο. Στα παραπάνω αναφερθέντα αστικά και τουριστικά κέντρα 

παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων της μονάδας 

με πληθώρα εναλλακτικών λύσεων. 

 

Ειδικά κριτήρια: 

 

Η μονάδα καλύπτει όλα τα κριτήρια χωροθέτησης όπως τίθενται από το «Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 

31722/4-11-2011, Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011 – άρθρο 7) και (επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση της μονάδας) συγκεκριμένα: 

 

• Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας δεν υφίσταται καμία 

απολύτως λειτουργούσα τουριστική μονάδα ή εγκατάσταση και πάντως καλύπτεται το 

κριτήριο των χιλίων (1.000) μέτρων απόστασης κατ’ ελάχιστον. 

 

• Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται το κριτήριο των χιλίων (1.000) μέτρων 

απόστασης τουλάχιστον από υφιστάμενες 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.  



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

46 

• Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας δεν υφίσταται καμία απολύτως 

μη συμβατή χρήση και πάντως καλύπτεται το κριτήριο των χιλίων (1.000) μέτρων  

απόστασης τουλάχιστον από μη συμβατές χρήσεις αυτού (βιομηχανικές μονάδες, 

εξορυκτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

 

• Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας δεν υφίσταται κάποια 

σημαντική λιμενική εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται το κριτήριο των 

χιλίων (1.000) μέτρων απόστασης τουλάχιστον από λιμενικές εγκαταστάσεις 

διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς 

κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. 

 

• Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας δεν υφίσταται κανένα 

καταδυτικό πάρκο ή παραλία κολύμβησης και πάντως καλύπτεται το κριτήριο 

πεντακοσίων (500) μέτρων 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. 

 

Περιβαλλοντικά κριτήρια: 

 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι η περιοχή της μονάδας πληρεί όλες τις κρίσιμες 

φυσικές παραμέτρους (βαθυμετρία, θερμοκρασία, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, 

δυναμική θαλασσίων μαζών κλπ) για την περαιτέρω λειτουργία της πλωτής 

μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, μετά και την μετατόπιση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμό της και την ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότησή της με τις 

συνοδές εγκαταστάσεις του φορέα επί αιγιαλού και παραλίας. 

 

Γενικά αναφέρεται ότι το κατάλληλο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί το σοβαρότερο 

παράγοντα και τη σοβαρότερη προϋπόθεση για την επιτυχία της δραστηριότητας των 

θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών. Στην ευρύτερη περιοχή της προτεινόμενης θέσης 

μετατόπισης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού της πλωτής μονάδας οι συνθήκες 

του φυσικού περιβάλλοντος είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη της θαλάσσιας 

υδατοκαλλιέργειας. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τις 

υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες χρήσεις. 

 

5.1. Θέση του έργου ή της δραστηριότητας ως προς εκτάσεις του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 

 

H περιοχή μελέτης του έργου, βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας 

Κασσωπαίων, η οποία απαρτίζεται από τρεις (3) Τοπικές Κοινότητες (Γιμαρίου, 

Νησακίου, Σινιών) και μια (1) Δημοτική Κοινότητα (Κασσιώπης). Η Κασσιώπη απέχει 

περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κέρκυρας και είναι ένα από τα πιο 

ανεπτυγμένα χωριά του βόρειου τμήματος της Κέρκυρας, με σαφή τουριστικό 

χαρακτήρα. Δημιουργήθηκε στην αρχαιότητα σαν ένα χωριό ψαράδων και σήμερα 

προσφέρει αρκετές τουριστικές υποδομές. Διαθέτει γραφικό λιμάνι καθώς τα το 

βυζαντινό φρούριο της Κασσιώπης. 
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5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

 

Για την περιοχή της Κασσιώπης δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο Πολεοδομικό σχέδιο. 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κέρκυρας (ΦΕΚ 55 Δ’/1987), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε (ΦΕΚ ΑΑΠ 283/2008), αφορά την πόλη της Κέρκυρας που βρίσκεται 

στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού, περίπου 35 χλμ. οδικώς από την περιοχή 

της Κασσιώπης.  

 

5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 

Ν.3937/2011 (Α’ 60) 

 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές του Ν. 

3937/2011. Ωστόσο, γίνεται αναφορά στις πλησιέστερες στην μονάδα, περιοχές 

αυτού του χαρακτήρα.  

 

Πίνακας 5.1.: Προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή μελέτης. 

Είδος Προστατευόμενης 
Περιοχής 

Ύπαρξη Προστατευόμενης Περιοχής στην περιοχή 

Εθνικοί Δρυμοί Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 
Αισθητικά Δάση Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 
Διατηρητέα Μνημεία της 
Φύσης 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Καταφύγια Άγριας Ζωής Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν Καταφύγια Άγριας 
Ζωής. Το κοντινότερο καταφύγιο με κωδικό Κ217 και 
ονομασία «Ψηλός Παντοκράτωρ (Σπαρτύλας-
Πεταλείας-Νησακίου)» (ΦΕΚ 600/79)  βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 6 χλμ. από τις εγκαταστάσεις του 
φορέα.  
 (βλ. επόμενη Εικόνα) 

Ελεγχόμενες Κυνηγετικές 
Περιοχές 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Εκτροφεία θηραμάτων Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Περιοχή απόλυτης 
προστασίας της φύσης 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Περιοχή προστασίας της 
φύσης 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Εθνικό πάρκο Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 
Προστατευόμενος 
φυσικός σχηματισμός και 
προστατευόμενο τοπίο 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Περιοχή οικοανάπτυξης Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 
Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης. Σημειώνεται ότι η 
χερσόνησος Κασσιώπη έχει χαρακτηριστεί Τοπίο 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό AT1011040, 
ωστόσο η εν λόγω περιοχή δεν περικλείει την θέση του 
έργου. 

Περιοχές με πρόσθετα 
μέτρα προστασίας (Ν. 
3937/11) 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 

Πηγές: 
Oikoskopio.gr, ΦΙΛΟΤΗΣ, biodiversity.gr, Geodata.gov.gr 
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ΒΙΟΤΟΠΟΙ CORINE – BIOTOΠΟΙ NATURA – ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

 

Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται βιότοποι CORINE, NATURA ή νησιωτικοί 

υγρότοποι. Περιγράφονται οι πλησιέστερες στην περιοχή του έργου, περιοχές τέτοιου 

χαρακτήρα.  

 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (απόσταση περίπου 4,5 χλμ. από την περιοχή του 

έργου): 

 

Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη είναι ένα 

από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην 

Κέρκυρα, με εξαιρετικά ευαίσθητο 

αλλά και πολυποίκιλο οικοσύστημα. 

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του 

νησιού, στο δήμο Θιναλίων, μετά την 

παραλία του Αλμυρού και του Άγιου 

Σπυρίδωνα. 

 

Ο πλησιέστερος βιότοπος CORINE 

που απαντάται στην περιοχή του 

έργου είναι η λιμνοθάλασσα 

Αντινιώτη (A00010304), που έχει 

ενταχθεί και στο Δίκτυο NATURA 

2000 με κωδικό GR2230001 

(SPASCI). Πρόκειται για μικρή υφάλμυρη λιμνοθάλασσα που αποτελεί ενδιάμεσο 

σταθμό για τα μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά. Η παρουσία παρόχθιας βλάστησης θα 

μπορούσε να ενθαρρύνει και την αναπαραγωγή τους. Η περιοχή απειλείται από τη 

θήρα, την ρύπανση από αστικά και αγροχημικά υγρά απόβλητα και την τουριστική 

ανάπτυξη. Μεταξύ των σημαντικών ειδών πουλιών που απαντώνται είναι τα: 

 

Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) 

Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) 

Sterna albifrons (Νανογλάρονο). 

 

Απαντάται επίσης το είδος Natrix natrix persa (Νερόφιδο το Περσικό) και από ψάρια, το 

σημαντικό είδος Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα). 

 

Οι επιστήμονες που εργάζονται στην περιοχή και παρακολουθούν το οικοσύστημα 

έχουν καταγράψει πάνω από 90 είδη αποδημητικών πουλιών, ερωδιούς, κορμοράνους, 

πάπιες, νεροχελώνες, ποταμοχελώνες και λαφίτες – ένα είδος ερπετού. 

 

Το πιο σπάνιο είδος που συναντά κανείς στην περιοχή είναι η βίδρα ή σβίδρα όπως την 

αποκαλούν οι Κερκυραίοι και που ζει σε μεγάλους πληθυσμούς στην λιμνοθάλασσα. Αν 

και οι κυνηγοί προσπαθούν σθεναρά για το αντίθετο, η σβίδρα παραμένει ένα από τα 

προστατευόμενα είδη της λιμνοθάλασσας. 
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Στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη μπορεί να βρει κανείς δεκαέξι διαφορετικά είδη ορχιδέας 

– ο τόπος είναι κατάφυτος από λουλούδια και άγρια βλάστηση και προσφέρει ένα 

εξαιρετικό τοπίο. 

 

Η λιμνοθάλασσα φημίζεται επίσης για το μεγάλο της ιχθυοτροφείο, στο οποίο 

χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι αλιείας, Τα είδη ψαριών που αλιεύονται στη 

λίμνη είναι κυρίως χέλια, κέφαλοι, και λαβράκια. 

 

Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη συνδέεται με τη θάλασσα με δύο στόμια (μπούκες), ενώ στα 

νοτιοανατολικά της λίμνης, υπάρχουν πηγές γλυκού νερού. 

 

Με βάση το Δελτίο NATURA της περιοχής, με κωδικό GR2230001: 

 

Ο υγρότοπος και τα κοντινά ενδιαιτήματα διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η 

προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του χώρου μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη 

διατήρηση της άγριας ζωής αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής (αλιεία, 

δραστηριότητες αναψυχής, οικοτουρισμός). Όσο μεγαλύτερες είναι οι καθυστερήσεις 

στην καθιέρωση του καθεστώτος του νομικού πλαισίου, τόσο περισσότερο αυξάνονται 

οι απειλές για το περιβάλλον.  

 

Από τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας που απαριθμούνται στο τμήμα 3.3, 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη με το κίνητρο D, για τους λόγους που αναφέρονται 

παρακάτω.  

 

Pancratium maritimum: Ένα πολύ ελκυστικό είδος το οποίο όμως σήμερα αντιμετωπίζει 

τον κίνδυνο εξαφάνισης λόγω του διαφορετικού είδους ανθρώπινης παρέμβασης στον 

βιότοπό του (αμμώδεις παραλίες).  

 

Orchidaceae: Ophrys, και Orchis είναι ελκυστικά είδη με μια ενδιαφέρουσα βιολογία. 

Υπάρχουν ταξινομήματα σπονδυλωτών εκτός των πτηνών που καταγράφονται σε 

αυτόν τον ιστότοπο, περιλαμβάνονται στο τμήμα 3.3 ως  

 

Άλλα σημαντικά είδη, τα οποία προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης, όπως 

υποδεικνύεται με το κίνητρο Γ.  

 

Εκτός από τον βάτραχο Rana ridibunda και το marten Martes foina, στα εν λόγω 

ταξινομικά δίνονται και τα D κίνητρα, αφού εμπίπτουν κάτω από έναν ή δύο από τους 

ακόλουθους τρεις λόγους: α) προστατεύονται από το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 

67/1981  (εξαιρέσεις είναι ο βάτραχος Rana epeirotica και η σαύρα Ablepharus 

kitaibelii), β) η Rana epeirotica και οι σαύρες Algyroides nigropunctatus και Podarcis 

taurica ionica είναι ενδημικές στα Β ή Β Βαλκάνια και γ) ο βάτραχος Hyla arborea και η 

σαύρα Ablepharus kitaibelii αναφέρονται το Εγχειρίδιο του έργου CORINE-Biotopes 

Project. Η βιοποικιλότητα αυτού του τόπου αυξάνεται εξαιτίας της εμφάνισης ενός 

ενδιαφέροντος ορνιθοπανίδας, συμπεριλαμβανομένων απειλούμενων υδρόβιων 

πτηνών και αρπακτικών πτηνών (π.χ. Ardea purpurea και Circus aeruginosus). Σε 

γενικές γραμμές, ο τόπος φαίνεται να υποστηρίζει μια αξιοσημείωτη πανίδα της 

λιμνοθάλασσας, η οποία ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για σαφέστερη 
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αξιολόγηση της σπουδαιότητάς της και για την επιλογή κατάλληλων μέτρων 

διατήρησης και διαχείρισης της περιοχής. Τα είδη ασπόνδυλων που απαριθμούνται στο 

τμήμα 3.3 με το κίνητρο Γ προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης. Τα ασπόνδυλα 

είδη που απαριθμούνται στο τμήμα 3.3 με το κίνητρο D προστατεύονται από το 

ελληνικό προεδρικό διάταγμα 67/1981, εκτός από τον Everes argiades, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των "Απειλούμενων Rhopalocera (πεταλούδων) της 

Ευρώπης. Ο κατάλογος των βιοτόπων στην Ευρώπη σύμφωνα με τη σημασία τους για 

τα ασπόνδυλα». Το Saturnia pyri προστατεύεται από τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN 

και τον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο των Παγκόσμια Απειλούμενων Ζώων και Φυτών 

και περιλαμβάνεται στην "Καταχώρηση βιοτόπων στην Ευρώπη σύμφωνα με τη 

σημασία τους για τα ασπόνδυλα». 

 

Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη έχει χαρακτηριστεί ως νησιωτικός υγρότοπος (παράκτιος, 

φυσικός, KER035). Σύμφωνα με το Απογραφικό Δελτίο (WWF Ελλάς) o υγρότοπος έχει 

έκταση σχεδόν 990 στρέμματα εκ των οποίων η υδάτινη επιφάνεια είναι περί τα 400 

στρέμματα και το υπόλοιπο ελώδης έκταση, γνωστή ως έλος Κουνουφαδίου. Η 

λιμνοθάλασσα επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο στόμια. Ένα στα δυτικά 

(Παλιομπούκα) με κανάλι μήκους 200 μέτρων και ένα στα ανατολικά (Άγιος 

Σπυρίδωνας) με κανάλι 100 μέτρων. Τροφοδοτείται με γλυκό νερό από πηγές στο νότιο 

τμήμα της και από μια σειρά μικρών χειμάρρων. Η λεκάνη απορροής της καταλαμβάνει 

το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος του όρους Παντοκράτορα. Ο υγρότοπος 

είναι ο σημαντικότερος της βόρειας Κέρκυρας, έχει μεγάλη ετερογένεια και 

μεγάλη βιολογική ποικιλότητα.  

 

Κύριοι τύποι οικότοπων είναι οι 1150* - Παράκτιες λιμνοθάλασσες και 72Α0 - 

Καλαμώνες και επικρατούσα βλάστηση η υπερυδατική (Phragmites australis).  

 

Έχουν καταγραφεί 3 είδη αμφιβίων, 10 είδη ερπετών και 44 είδη πουλιών (Georgiadis 

et al. 1994) ενώ θεωρείται από τις πλέον σημαντικές θέσεις για τη βίδρα (Ruiz-Olmo 

2006).  

 

Ανθρώπινες δραστηριότητες που απειλούν τον υγρότοπο είναι οι επιχωματώσεις και οι 

απορρίψεις στερεών αποβλήτων (μπάζων), οι επεκτάσεις καλλιεργειών, και τα 

τελευταία χρόνια η κίνηση δικύκλων (μοτοκρός) επί των σταθεροποιημένων θινών της 

δυτικής ακτής.  

 

Στη λιμνοθάλασσα γίνεται εκτατική καλλιέργεια ιχθύων (λαβράκια, κέφαλοι, 

τσιπούρες, χέλια, σαργοί, κ.ά.) με διαχειριστή την Διακοινοτική Επιχείρηση 

Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (ΔΕΙΛΑ). Το 90% του υγρότοπου 

βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR2230001) και Ζώνης Ειδικής 

Προστασίας (GR2230001) (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/2011) καθώς και εντός 

Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την 

απογραφή: Φ. Βρεττού, Ν. Γεωργιάδης, Θ. Γιαννακάκης, Α. Καρδαμάκη, Κ. Παραγκαμιάν 

& Δ. Πουρσανίδης 4/2010]. 
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ΤΟΠΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ (περίπου 800 Μ απόσταση από την θέση 

της μονάδας). 

 

Η χερσόνησος της Κασσιώπης έχει 

χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους (AT1011040), όπου απαντώνται 

οι κατωτέρω τύποι τοπίου: 

αρχαιολογικός χώρος, βραχώδης ακτή, 

βυζαντινά/μεσαιωνικά κτίσματα, 

ελαιώνας, παραθαλάσσιο τοπίο. 

Χαρακτηρίζεται από μέτρια ηλιοφάνεια 

και συχνές βροχοπτώσεις. Πρόκειται για 

μία όμορφη καταπράσινη χερσόνησο 

όπου δεν έχει επέλθει έντονη τουριστική 

αξιοποίηση, ενδεχομένως λόγω του 

αρχαιολογικού χαρακτήρα της και του  

Κάστρου που υπάρχει στην κορυφή της. 

Η περιοχή σκεπάζεται από ελαιώνες, λίγα 

κυπαρίσσια και θάμνους ενώ σε διάφορα 

σημεία της υπάρχουν βραχώδεις σχηματισμοί. Ελάχιστες κατοικίες έχουν κτισθεί στη 

μία πλευρά της. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό, ιστορικό/πολιτιστικό, τουριστικό 

και φυσιολατρικό ενδιαφέρον και η αισθητική της αξία έγκειται στην πανοραμική θέα 

και την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Κυριότερες απειλές εντοπίζονται ο τουρισμός και η 

δόμηση ενώ χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα της περιοχής είναι η ανοικτή θάλασσα και ο 

παράκτιος κρημνός.  

 

Η θέση της πλωτής μονάδας του φορέα μετά την μετατόπιση και επέκτασή της, 

σύμφωνα και με γνωμοδοτήσεις αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού, δεν παρενοχλεί ή παρεμποδίζει το χαρακτήρα της περιοχής αυτής. 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (περίπου 6 χλμ. απόσταση από την θέση της μονάδας). 

 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν καταφύγια άγριας ζωής. Το πλησιέστερο 

καταφύγιο άγριας ζωής απέχει περίπου 6 χλμ. από την περιοχή του έργου, με κωδικό 

Κ217 και ονομασία «Ψηλός Παντοκράτωρ (Σπαρτύλας-Πεταλείας-Νησακίου).  
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5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Δήμου Κέρκυρας 2014-2020, το σύνολο των 

εκτάσεων του Δήμου Κέρκυρας ανέρχεται σε 

609,90 χιλιάδες στρέμματα, εκ των οποίων τα 

65,3 χιλιάδες στρέμματα είναι δάση. Το 

μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης καταλαμβάνεται 

από καλλιέργειες με ποσοστό 59,22% 

ακολουθούν οι δασικές εκτάσεις με ποσοστό 

10,71% και τέλος οι εκτάσεις που καλύπτονται 

από συνδυασμό θαμνώδους/ποώδους βλάστησης με ποσοστό 4,93%. Οι βασικές 

καλλιέργειες στο δήμο Κέρκυρας διαχρονικά είναι η ελαιοκαλλιέργεια και η 

αμπελοκαλλιέργεια.  

 

Τα δάση εντάσσονται κυρίως στην κατηγορία των αισθητικών δασών με ελάχιστες 

ποσότητες παραγωγής κυρίως στρογγυλής ξυλείας. 

 

Στην περιοχή μελέτης βάσει του CORINE, η κάλυψη γης στην χερσαία περιοχή του έργου 

είναι «φυσικοί βοσκότοποι».  

 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α. 

 

Η πρόσβαση στην πλωτή μονάδα του έργου εξασφαλίζεται δια θαλάσσης. Όσον αφορά 

στην οδική σύνδεση με την πλωτή μονάδα, αυτή γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού 

Κασσιώπης - Σιδάριου.  

 

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

 

Στην περιοχή της Κασσιώπης υπάρχουν σημεία με αρχαιολογικό και εν γένει πολιτιστικό 

ενδιαφέρον. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 35/Β/1962) έχουν 

χαρακτηρισθεί αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, το μεσαιωνικό 

φρούριο της Κασσιόπης, ενώ έχει κηρυχθεί και οριοθετηθεί ο αρχαιολογικός χώρος 

Κασσιώπης Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, επειδή περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 

της αρχαίας πόλης της Κασσιώπης, που ήκμασε κατά τους ρωμαϊκούς και 

πρωτοβυζαντινούς χρόνους, το βυζαντινό κάστρο, που λειτούργησε από την πρώιμη 

βυζαντινή περίοδο και εγκαταλείφθηκε τον 16° αι. μ.Χ. και τον κόλπο της Κασσιώπης, 

όπου εικάζεται η θέση του αρχαίου λιμένα της πόλης (ΥΑ 

ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/96551/25174/5349/4635/6-12-2012, ΦΕΚ 

405/ΑΑΠ/18-12-2012). 

 

Η θέση της πλωτής μονάδας 40 στρεμμάτων βρίσκεται περίπου 800 Μ από το όριο του 

ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου, ωστόσο βάσει της υπ’αρ. 2132/23-6-2017 σύμφωνης 

γνώμης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, η μονάδα δεν παρεμποδίζει το ως άνω 

προστατευόμενο μνημείο.  
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Επιπρόσθετα, βάσει της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/173702/111601/3059/12-6-2017 

Σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την χωροθέτηση της μονάδας 

των 40 στρεμμάτων, στην περιοχή είχαν διενεργηθεί παλαιότερα αυτοψίες στον 

θαλάσσιο χώρο και δεν υπάρχει αντίρρηση από την Υπηρεσία για το έργο.  

 

5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στη περιοχή του έργου 

ή της δραστηριότητας 

 

Σε χωρικό και τομεακό επίπεδο, οι διαθέσιμες κατευθύνσεις στην περιοχή μελέτης 

δίδονται από τις υφιστάμενες θεσμικές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα από: 

 

� Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/2011). 

 

� Το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05). 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

 

Οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας, από κοινού με τις συνοδές εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας, υπάγονται στις προβλέψεις και τους περιορισμούς του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. 

 

Η θέση δραστηριοποίησης του Φορέα, σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (Φ.Ε.Κ. 2505Β/2011), 

εντάσσεται στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε (Π.Α.Υ. Ε), 

υποκατηγορία Ε.5 ΒΑ ΑΚΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Πλαίσιο που υιοθετεί συγκεκριμένους 

κανόνες και διαδικασίες για τη χωροθέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

περιορίζει κατά το δυνατόν συγκρούσεις και ανταγωνισμούς που αναφύονται 

στο πεδίο, με απώτερο σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Άρθρο 5 (Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης 

Υδατοκαλλιεργειών), Σημείο 1. Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας 

υδατοκαλλιέργειας, I) Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας 

(Π.Α.Υ.), αναφέρεται:  

 

Ε. Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε 

 

«Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία 

συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Σ’ αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο 

εκσυγχρονισμός και η επέκτασή των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση 

νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου». 
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«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 ανταγωνιστικών του ίδιου χώρου, για τη συγκράτηση του πληθυσμού, 

ή γ) περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, 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 ανταγωνιστικές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού 

περιβάλλοντος, κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η οργανωμένη 

χωροθέτηση». 

 

Αναφέρεται επίσης ότι, βάσει του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008) στο σημείο Β.24 αναφέρεται ότι: Βασικό 

στόχο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελεί «η στήριξη της 

υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστασία των περιοχών 

στις οποίες αναπτύσσονται από μη συμβατές δραστηριότητες» με κατευθύνσεις για την 

επίτευξή του: 

 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, 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 οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων 

λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων. Κατά τις 

διαδικασίες αυτές, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου η προσαρμογή να 

μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του κλάδου». 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05), η περιοχή στην οποία λειτουργεί η μονάδα 

εντάσσεται στην Λεκάνη Απορροής Κέρκυρας – Παξών (GR34) και συγκεκριμένα στο 

παράκτιο υδάτινο σώμα “Δυτικές και Βόρειες ακτές Κέρκυρας» (GR0534C0009N) του 

οποίου η οικολογική χαρακτηρίζεται ως «Υψηλή».  

 

 
 

Περιοχή της 

μονάδας  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας 2014-2020, Στρατηγικός 

Σχεδιασμός. Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας. Κέρκυρα 

2015.  

• WWF Ελλάς. Απογραφικό δελτίο: KER035 - Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη. GrIsWet - 

Βάση δεδομένων για τους νησιωτικούς υγροτόπους της Ελλάδας.  

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β/2011). 

• Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) (Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ, 2013). 

 

• Oikoskopio.gr 

• Βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ 

• Βiodiversity.gr 

• Geodata.gov.gr 

• www.corfu-airport-carhire.com 

• https://greece.terrabook.com/corfu/page/limnothalassa-antinioti 

• http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php 

• http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=205&param=them

eleiwdn&wetland_lang=el_GR (Πρόσβαση στις 29.09.2017) 

• http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2230001 
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6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή 

της δραστηριότητας 
 
 
 
6.1. Αναλυτική περιγραφή του έργου  
 
Ι) ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 
Οι εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας διακρίνονται στους ιχθυοκλωβούς, τις πλωτές 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των κλωβών και των πλωτών εγκαταστάσεων. 

6.1.1. Ιχθυοκλωβοί 

Το σύνολο των πλωτών εγκαταστάσεων, που προβλέπεται για την ετήσια παραγωγή των 

780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θα είναι: 

 
ΚΛΩΒΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
• 2 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί, διαστάσεων 15 χ 15 Μ. 

• 2 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί, διαστάσεων 15 χ 7 Μ. 

• 6 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 40 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 12,7 Μ. 

• 1 πλαστικό κυκλικό ιχθυοκλωβό, περιμέτρου Π = 50 Μ και εσωτερικής διαμέτρου Δ = 

15,9 Μ. 

• 8 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 60 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 19,1 Μ. 

• 13 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 70 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 22,3 Μ. 

 
ΚΛΩΒΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
• 2 πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου Π = 60 Μ και εσωτερικής διαμέτρου 

Δ = 19,1 Μ. 

• 1 τετράγωνο ιχθυοκλωβό, διαστάσεων 15 χ 15 Μ. 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς, διαστάσεων 10 χ 10 Μ. 

 
Οι κλωβοί αυτοί έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη διαχείριση της πλωτής μονάδας, δεν 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας και δεν υπολογίζονται στον 

συνολικό κυβισμό. 

 
Επίσης η μονάδα θα έχει ένα (1) πλωτό διάδρομο εργασίας διαστάσεων 39,23 Μ X 

2,45 M συμπεριλαμβανομένου οικίσκου για φύλακα, διαστάσεων 4 Μ Χ 2,45 Μ καθώς 

και μία (1) πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 5 Μ, μία (1) 

πλωτή αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 4,26 Μ, μία (1) πλωτή 

αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 6 Μ Χ 3,55 Μ, μία (1) πλωτή 

αυτοκινούμενη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 11,98 Μ Χ 5,9 Μ με γερανό, μία (1) 

πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και δύο (2) 

πλωτές αγκυροβολημένες εξέδρες εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ και 7 Μ Χ 5 Μ. 
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Συνολικά, η ενιαία πλωτή μονάδα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Συνολική επιφάνεια 11.765,56  τετρ. μετρ. 

Ωφέλιμη επιφάνεια 8.983,98 τετρ. μετρ. 

Συνολικό κυβισμό 85.780,15  κυβ. μετρ. 

Ωφέλιμο κυβισμό 57.787,03  κυβ. μετρ. 

 

Η διάταξη των εγκαταστάσεων φαίνεται σε συνημμένο σχέδιο. 

 

Οι ιχθυοκλωβοί θα διατάσσονται σε τρεις (3) συστοιχίες που περιλαμβάνουν:  

 

1η Συστοιχία 

• 13 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 70 Μ 

• 3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ 

• 1 κυκλικός ιχθυοκλωβός περιμέτρου Π = 50 Μ 

 

2η Συστοιχία 

• 5 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 60 Μ 

• 2 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ (διαχείρισης) 

• 2 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 40 Μ 

 

3η Συστοιχία 

• 4 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιμέτρου Π = 40 Μ 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 15 Μ Χ 15 Μ 

• 1 τετράγωνος ιχθυοκλωβός διαστάσεων 15 Μ Χ 15 Μ (διαχείρισης) 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 7,5 Μ Χ 15 Μ 

• 2 τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 10 Μ Χ 10Μ (διαχείρισης) 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένες εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ. 

• 1 πλωτή αγκυροβολημένες εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7 Μ Χ 5 Μ. 

• 1 πλωτός διάδρομος εργασίας διαστάσεων 39,23 Μ X 2,45 M συμπεριλαμβανομένου 

οικίσκου για φύλακα, διαστάσεων 4 Μ Χ 2,45 Μ 

 
Σημειώνεται ότι, οι ιχθυοκλωβοί αγκυροβολούνται, ανάλογα, σε πλαίσια (καρέ) 

διαστάσεων 34,5 Μ Χ 37,6 Μ, 34,5 Μ Χ 32,6 Μ, 34,5 Μ Χ 18 Μ, 34,5 Μ Χ 16 Μ και 33,5 Μ 

Χ 16 Μ. 

 

Επίσης αναφέρεται ότι, οι εξωτερικές διαστάσεις των τετράγωνων και ορθογώνιων 

ιχθυοκλωβών λαμβάνονται ως εξής: 10,65 Χ 10,65 Μ (για τους τετράγωνους 

ιχθυοκλωβούς 10 Χ 10 Μ), 16,7 Χ 16,7 Μ (για τους τετράγωνους ιχθυοκλωβούς 15 Χ 15 

Μ) και 16,7 Χ 8,7 Μ (για τους ορθογώνιους ιχθυοκλωβούς 15 Χ 7 Μ). 

 
1η Συστοιχία 

Για την αγκυροβόληση των κλωβών χρησιμοποιούνται πλαίσια (καρέ) διαστάσεων 34,5 

Μ Χ 37,6 Μ και 34,5 Μ Χ 32,6 Μ. 

 

Μήκος συστοιχίας κλωβών 
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Κλωβοί 2 Χ 37,6 Μ = 75,2 Μ 

Κλωβός 1 Χ 32,6 Μ = 32,6 Μ 

Σύνολο μήκους συστοιχίας 107,8 Μ 

Πλάτος συστοιχίας κλωβών 

Κλωβοί 6 Χ 34,5 Μ = 207 Μ 

Σύνολο πλάτους συστοιχίας 207 Μ 

 

2η Συστοιχία 

Για την αγκυροβόληση των κλωβών χρησιμοποιούνται πλαίσια (καρέ) διαστάσεων 34,5 

Μ Χ 32,6 Μ. 

 

Μήκος συστοιχίας κλωβών 

Κλωβοί 2 Χ 32,6 Μ = 65,2Μ 

Σύνολο μήκους συστοιχίας 65,2 Μ 

 

Πλάτος συστοιχίας κλωβών 

Κλωβοί 5 Χ 34,5 Μ = 172,5 Μ 

Σύνολο πλάτους συστοιχίας 172,5 Μ 

 

3η Συστοιχία 

Για την αγκυροβόληση των κλωβών χρησιμοποιούνται πλαίσια (καρέ) 

διαστάσεων 34,5 Μ Χ 18 Μ, 34,5 Μ Χ 16 Μ και 33,5 Μ Χ 16 Μ. 

 

Μήκος συστοιχίας κλωβών 

Κλωβοί 1 Χ 18 Μ = 18 Μ 

Κλωβοί 1 Χ 18 Μ = 18 Μ 

Κλωβοί 1 Χ 16 Μ = 18 Μ 

Σύνολο μήκους συστοιχίας 52 Μ 

 

Πλάτος συστοιχίας κλωβών 

Κλωβοί 1 Χ 33,5 Μ = 33,5 Μ 

Κλωβοί 3 Χ 34,5 Μ = 103,5 Μ 

Σύνολο πλάτους συστοιχίας 137 Μ 

 

Η διάταξη των εγκαταστάσεων φαίνεται σε συνημμένο σχέδιο. 

6.1.2. Διάταξη Αγκυροβολίων 

Η σταθεροποίηση των κλωβών του πάρκου εκτροφής στην επιλεγμένη θέση γίνεται με 

τη βοήθεια ειδικού τύπου αγκύρων και blocks από τσιμέντο που θα τοποθετηθούν σε 

αστεροειδή διάταξη. Για τη σύνδεση των κλωβών με τις άγκυρες θα χρησιμοποιηθούν 

αλυσίδες, γαλβανισμένο συρματόσχοινο κ.α. 

 

Τόσο τα ειδικού τύπου τελικά αγκυροβόλια όσο και τα πλαϊνά αγκυροβόλια θα 

τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. 
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6.1.3. Εξοπλισμός κλωβών και πλωτών εγκαταστάσεων 

α. Προβλέπεται η απαραίτητη σειρά διχτυοκλωβών, καθώς και περιορισμένος αριθμός 

ανταλλακτικών διχτυών ώστε να δίδεται η δυνατότητα αλλαγής και πλυσίματος των 

διχτυών. Επίσης, προβλέπεται μια σειρά από αντιαρπαχτικά δίχτυα. 

 

β. Προβλέπεται καταδυτικός εξοπλισμός για δύο δύτες (στολές, φιάλες, συστήματα 

ασφαλείας) με τη μηχανή πλήρωσης των φιαλών, ώστε να είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση καθημερινών υποθαλάσσιων εργασιών, όπως η συντήρηση και ο 

έλεγχος των διχτυών και των αγκυροβολίων 

 

γ. Προβλέπονται κάδοι εξαλίευσης για τις μεταφορές των ψαριών από τους πλωτούς 

ιχθυοκλωβούς προς τη στεριά. 

 

δ. Προβλέπονται σκάφη εργασίας για την πρόσβαση του προσωπικού και την μεταφορά 

εφοδίων της μονάδας. 

 
ΙΙ) ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η περιγραφή των συνοδών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας επί αιγιαλού, 

θάλασσας και παραλίας, οι οποίες βάσει της παρούσας Μελέτης ζητούνται προς ενιαία 

περιβαλλοντική αδειοδότηση με την πλωτή μονάδα, περιγράφονται στην παρακάτω 

ενότητα (6.2.). 

 
6.2. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών / 
συνοδών εγκαταστάσεων και έργων / δραστηριοτήτων  
 
Η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις, για την μεταφορά των πρώτων υλών, των 

τελικών προϊόντων της μονάδας και του προσωπικού, θα γίνεται με πλωτό μέσο από τις 

χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις του φορέα επί αιγιαλού και παραλίας. Επίσης, η πλωτή 

μονάδα του φορέα θα υποστηρίζεται από το συσκευαστήριο που διαθέτει ο φορέας στη 

θέση «Βασιλικά Περίθειας», Δ.Ε. Θιναλίων, του Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, με 

Κωδικό συσκευασίας 24.S.176, βάσει της υπ αρίθμ. 3983/140617/21-12-2015 

Απόφασης χορήγησης κωδικού έγκρισης.  

 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων της 

πλωτής μονάδας αυτά θα απομακρύνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1069/2009 (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ) και τον Κανονισμό 

142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα 

στην εθνική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία 

με αρμόδιο φορέα (εταιρεία FARGECO HELLAS ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.) για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων της 

μονάδας και την μεταφορά τους για μεταποίηση σε δικές του εγκαταστάσεις 

(βλ. συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό).  

 
Στην παρούσα Μελέτη εξετάζεται η ενιαία περιβαλλοντική θεώρηση της πλωτής 
μονάδας με τις συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού, θάλασσας και 
παραλίας, ως κατωτέρω περιγράφονται: 
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i) Περιβαλλοντικώς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις: 

 

Ο φορέας, με την υπ’αρ. 20197/15-11-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικώς για έργα επί της καθορισμένης ζώνης 

αιγιαλού στην περιοχή «Βαθύ Κασσιώπης» με σκοπό την εξυπηρέτηση δια ξηράς και δια 

θαλάσσης της πλωτής μονάδας που λειτουργεί η εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: 

 

• Δύο λυόμενους οικίσκους Α και Β (στον αιγιαλό) (ISOBOX) (A1 και Α2) με 

εμβαδόν 18 τ.μ. και 5 τ.μ. αντίστοιχα: οι οικίσκοι αυτοί φιλοξενούν τόσο χώρους 

γραφείων που είναι απαραίτητοι για τον συντονισμό της παραγωγής και την 

επίβλεψη των εργασιών στην μονάδα, όσο και χώρους αποθήκευσης εργαλείων 

και άλλων υλικών απαραίτητων για την διεξαγωγή της παραγωγικής 

διαδικασίας στο χώρο πλησίον της πλωτής μονάδας.  

• Μια εξέδρα (προβλήτα) από μπετόν (στον αιγιαλό και την θάλασσα) (A3), 

μήκους 15,20 Μ, πλάτους 9 Μ και επιφάνειας 136,8 τ.μ.: η προβλήτα είναι 

απολύτως απαραίτητη για την πρόσβαση από και προς την πλωτή μονάδα από 

το προσωπικό καθώς και για την μεταφορά εφοδίων και τη διενέργεια 

χειρισμών κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  

• Ένα στέγαστρο (στον αιγιαλό) (Α4) εμβαδού 27 τ.μ. Αποτελεί στέγαστρο 

φύλαξης υλικών καθημερινής χρήσης στην μονάδα.  

• Διαμορφωμένο χερσαίο χώρο (στον αιγιαλό) (A5) σε μήκος 40 Μ, πλάτους 8 

Μ και επιφάνειας 320 τ.μ. Ο χώρος αυτός σχετίζεται με την μετακίνηση του 

προσωπικού της μονάδας καθώς και των οχημάτων εξυπηρέτησης (π.χ. 

περονοφόρα) στο χώρο των εγκαταστάσεων για την διενέργεια των 

απαραίτητων εργασιών και χειρισμών της παραγωγής.  

 

(βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000) 

 

ii) Εγκαταστάσεις προς περιβαλλοντική αδειοδότηση: 

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας Μελέτης, ο φορέας επιθυμεί την ενιαία 

περιβαλλοντική αδειοδότησή της με το σύνολο των χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων 

επί αιγιαλού, θάλασσας και παραλίας προκειμένου η μονάδα να είναι εναρμονισμένη με 

τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπρόσθετα να επιτυγχάνεται η ενιαία 

περιβαλλοντική θεώρηση του έργου, στο σύνολό του, λειτουργικά και διαχειριστικά. 

 

Με βάση τα ανωτέρω ζητούνται προς περιβαλλοντική αδειοδότηση και μια σειρά 

επιπλέον έργων όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

• Σιλό αποθήκευσης ιχθυοτροφών για την λειτουργία αυτόματου 

συστήματος διατροφής (επί αιγιαλού) (Π1, επί του στοιχείου Α3-δεν 

υπολογίζεται στην κάλυψη), εμβαδού 70 τ.μ.: αφορά χώρο στον οποίο θα 

εγκατασταθούν συνολικά έξι (6) σιλό αποθήκευσης ιχθυοτροφών, τα οποία θα 

τροφοδοτούν το αυτόματο σύστημα διατροφής της πλωτής μονάδας. Πέντε (5) 

από τα σιλό έχουν διάμετρο 2,75 Μ και ένα (1) θα έχει διάμετρο 1,80 Μ. Τα σιλό 
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αυτά θα είναι επικαθήμενα στο χώρο εμβαδού 136,8 τ.μ. που καταλαμβάνει η 

εξέδρα επί αιγιαλού (Α3). Θα υπάρχει σκάλα επισκεψιμότητας σε κάθε σιλό.  

• Λυόμενος οικίσκος (επί αιγιαλού) (Π2), εμβαδού 25,9 τ.μ. (ISOBOX): στεγάζει 

τα γραφεία της εταιρείας από τα οποία πραγματοποιείται η διοίκηση, η 

οργάνωση της παραγωγής, οι πωλήσεις και όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες που 

αφορούν την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο χώρος αυτός διαθέτει 

τουαλέτα και υπάρχει στεγανός βόθρος ο οποίος εκκενώνεται τακτικά με 

ευθύνη της εταιρείας.  

• Λυόμενος οικίσκος (επί της παραλίας) (Π3), εμβαδού 6,5 τ.μ. (ISOBOX): 

χρησιμοποιείται για την φύλαξη του καταδυτικού εξοπλισμού της μονάδας. Η 

κατάδυση και επισκόπηση της κατάστασης των διχτυοκλωβών και του πυθμένα 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 

τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της μονάδας.  

• Λυόμενος οικίσκος (επί της παραλίας) (Π4), εμβαδού 14,92 τ.μ. (ISOBOX): ο 

οικίσκος αυτός στεγάζει μια παγομηχανή για την παραγωγή πάγου με σκοπό 

την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος στο συσκευαστήριο που διαθέτει ο 

φορέας σε γειτονική περιοχή. Η παγομηχανή χρησιμοποιεί νερό από το δίκτυο 

της περιοχής και δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την λειτουργία της.  

• Αποθήκη εργαλείων και υλικών αγκυροβολίου (επί της παραλίας) (Π5), 

εμβαδού 18,62 τ.μ. (ISOBOX): πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο που 

προορίζεται για υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων καθώς και υλικών αγκυροβολίου για την ομαλή λειτουργία των 

πλωτών εγκαταστάσεων.  

• Υπόστεγο (στέγαστρο) (επί της παραλίας) (Π6), εμβαδού 42 τ.μ.: πρόκειται 

για υπόστεγο από λαμαρίνα, το οποίο στεγάζει ISOBOX 38 τ.μ. που προορίζεται 

για χώρο για τον φύλακα της μονάδας. Διαθέτει επίσης χημική τουαλέτα.  

• Αποθήκη (επί της παραλίας) (Π7), εμβαδού 20,8 τ.μ.: πρόκειται για χώρο που 

στεγάζει την ηλεκτρογεννήτρια που χρησιμοποιείται εφεδρικά για τις 

εγκαταστάσεις, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

• Μεταλλική βάση προβολέων φωτισμού (επί της παραλίας) (Π8), εμβαδού 

3,30 τ.μ.: πρόκειται για μεταλλική βάση στην οποία στηρίζονται προβολείς για 

τον επαρκή φωτισμό της μονάδας και την διασφάλιση της προστασίας του 

ζωικού κεφαλαίου.  

• Προβολέας (επί της παραλίας) (Π9), εμβαδού 0,20 τ.μ.: πρόκειται για 

προβολέα για την παροχή φωτισμού στις εγκαταστάσεις.  

• Φυλάκια (επί αιγιαλού και επί παραλίας) (Π10 και Π11), εμβαδού 8,5 τ.μ.: 

αφορά δύο (2) φυλάκια για την επιτήρηση και φύλαξη της μονάδας από 

αρμόδιους φύλακες. Κάθε φυλάκιο έχει εμβαδό 4,25 τ.μ. και προγραμματίζεται 

να υπάρχει ένα στον αιγιαλό και ένα στην παραλία.   

• Ηλεκτρολογικός πίνακας (επί αιγιαλού) (Π12, επί του στοιχείου Α3-δεν 

υπολογίζεται στην κάλυψη), εμβαδού 0,8 τ.μ.: πρόκειται για ηλεκτρολογικό 

πίνακα των εγκαταστάσεων.  

• Κοιλοδοκοί στήριξης προβολέων (επί αιγιαλού) (Π13), εμβαδού 0,02 τ.μ.: 

αφορά 2 μεταλλικές δοκούς που στηρίζουν 2 επιπλέον προβολείς για τον 

επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της νύχτας.  

• Επιφάνεια προς διαμόρφωση (επί αιγιαλού) (Π14), εμβαδού 27 Τ.μ.: 

αποτελεί συνέχεια του έργου διαμόρφωσης χερσαίου (ελεύθερου) χώρου στον 
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αιγιαλό για την μετακίνηση του προσωπικού και των οχημάτων εξυπηρέτησης 

της παραγωγής και περιλαμβάνει τμήμα της οδού πρόσβασης προς τις 

εγκαταστάσεις.  

• Σωλήνες όδευσης τροφών αυτόματου συστήματος διατροφής (Π15), 

εμβαδού 90 τ.μ. (υποθαλάσσιοι αγωγοί): από το σύστημα των σιλό που 

αναφέρθηκε ανωτέρω, θα υπάρχει σύνδεση μέσω πλαστικών αγωγών 

διαμέτρου 90 mm με την πλωτή μονάδα. Συγκεκριμένα, στην πλωτή 

αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 7,8 Μ Χ 5 Μ θα υπάρχει σύστημα διανομής 

τροφής μέσω του οποίου θα διανέμεται η τροφή στους ιχθυοκλωβούς της 

μονάδας, ανάλογα με το είδος και το στάδιο της παραγωγής. Οι αγωγοί αυτοί, σε 

μήκος 110 Μ θα είναι επικαθήμενοι στον πυθμένα με κατάλληλα άγκιστρα, ενώ 

το υπόλοιπο τμήμα τους μέχρι την πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα θα είναι 

πλωτό και αγκυροβολημένο (στερεωμένο με ειδικά βάρη) με ειδική 

αγκυροβόληση, προκειμένου να φτάνει τελικά στην επιφάνεια και μέχρι το 

σημείο διανομής στην πλωτή εξέδρα.    

• Τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια (διαμορφωμένος χερσαίος χώρος) (επί του 

αιγιαλού και επί της παραλίας) (Π16), εμβαδού 37,38 τ.μ. επί αιγιαλού και 

416,05 τ.μ. επί παραλίας: περιλαμβάνει τμήμα της οδού πρόσβασης προς την 

προβλήτα και αφορά χερσαίο διαμορφωμένο χώρο.  

 
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις απεικονίζονται λεπτομερώς στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000. 
 
 6.3. Τεχνική περιγραφή έργων 
 
Όσον αφορά την τεχνική περιγραφή των πλωτών εγκαταστάσεων και συνοδών 

χερσαίων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας της μονάδας, έχει δοθεί ανωτέρω.  

 
Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών  
 
Η περιοχή διαθέτει εξαιρετική δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλα αγοραστικά και 

τουριστικά κέντρα (π.χ. νησιά Ιονίου, ηπειρωτική Ελλάδα) και του εξωτερικού, ενώ 

διαθέτει και αεροπορική σύνδεση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γεγονός που διευκολύνει 

τη διακίνηση του προϊόντος της μονάδας προς την αγορά όλο το χρόνο. 

 
Χώροι στάθμευσης  
 
Δεν προβλέπονται για πλωτές εγκαταστάσεις, ούτε για συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις 

επί αιγιαλού και παραλίας. 

 
Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων  
 
Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο έργο αφορούν μια 

γεννήτρια (31 kW), τις μηχανές των σκαφών που μεταφέρουν το προσωπικό, δύο 

παγομηχανές (6 και 2,2 kW) και το αυτόματο σύστημα διατροφής (6 kW). Οι πλωτές και 

χερσαίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα 6.1. 
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6.4. Φάση κατασκευής  
 
Η τοποθέτηση των αναγκαίων αγκυροβολίων και των ιχθυοκλωβών και διχτυοκλωβών, 

που θα εκτείνονται εκτός των ορίων των 40 στρεμμάτων στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης», 

Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας θα περιλαμβάνουν υλικά όπως μπλόκια, σχοινιά, 

άγκυρες, αλυσίδες κλπ. Οι κλωβοί θα συνδεθούν με το αγκυροβόλιο και η διαδικασία 

αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα με περίπου δύο με τρεις μήνες.  

 
6.5. Φάση λειτουργίας  

6.5.1. Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 

6.5.1.1. Υπολογισμός δυναμικότητας 
 
Οι κατωτέρω υπολογισμοί βασίζονται σε τεχνικοοικονομική ανάλυση που έγινε στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινής Εγκυκλίου ΥΠ.Α.Α.Τ.-

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τον υπολογισμό της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας στην μονάδα. Η 

εν λόγω τεχνοοικονομική ανάλυση παρουσιάζεται με λεπτομέρεια κατωτέρω. 

 

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα ανά ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο υπολογίζεται 

με τον ακόλουθο τύπο: Δ = [ 150 + 8 x (Ε-10) ] x fA x fB x fK   

 

Όπου: 

 

Ε: θαλάσσια έκταση σε στρέμματα, του πάρκου εκτροφής.  

fA: συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση του πάρκου από την ακτή 

fB: συντελεστής που εξαρτάται από το βάθος της θαλάσσιας έκτασης 

fK: συντελεστής κλειστότητας ή ταχύτητας των ρευμάτων. 

 

Οι τιμές στων συντελεστών επιλέγονται με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

 

Απόσταση από 

την ακτή  
≤ 100 m 101-400 m 401-1000 m >1.000 m 

 

Τιμή fA 

 

1 1,25 1,5 2 

Βάθος στη θέση 

του πάρκου 
≤ 20 m  21-40 m 41-60 m > 60 m 

 

Τιμή fB 

 

0,9 1 1,5 2 

Ανοικτός ή 

κλειστός κόλπος 
Κλειστός 

(<3cm/sec) 

Ανοικτός 

(3-5 cm/sec) 

Πολύ 

εκτεθειμένος 

(5-10 cm/sec) 

Ταχείας ροής 

(>10 cm/sec) 

 

Τιμή fK 

 

1 1,5 2 2,5 
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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μονάδας: 

 

(α) η απόσταση του πάρκου εκτροφής από την ακτή υπολογίστηκε στα 52 Μ. Συνεπώς 

ο συντελεστής του τύπου της Κοινής Εγκυκλίου, που αφορά την απόσταση του 

πάρκου από την ακτή, είναι fA = 1.  

 

(β) Το βάθος της θαλάσσιας έκτασης όπως αναφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:5.000 ανέρχεται στα 35 μέτρα. Ο συντελεστής του τύπου της Κοινής 

Εγκυκλίου, που αφορά το βάθος στη θέση του πάρκου είναι fΒ = 1. 

 

(γ) Σε ότι αφορά τον τύπο της θαλάσσιας περιοχής, βάσει των αποτελεσμάτων 

μετρήσεων ταχύτητας των θαλασσίων ρευμάτων που είχε ανατεθεί η διεξαγωγή 

τους από τον φορέα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)-Ινστιτούτο 

Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), (βλ. την από 22-10-2009, συνημμένη στο Παράρτημα, 

Έκθεση ρευματομετρήσεων) διαπιστώθηκε ότι η μέση ταχύτητα των θαλασσίων 

ρευμάτων στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας είναι 5,17 

cm/sec (3,1 m/min) (fK = 2), γεγονός που εντάσσει την θαλάσσια περιοχή 

εγκατάστασης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας του φορέα στην κατηγορία 

της πολύ εκτεθειμένης θαλάσσιας περιοχής. 

 

Με τους ανωτέρω υπολογισμούς, η ετήσια δυναμικότητα που προκύπτει με την 

εφαρμογή του τύπου της Κοινής Εγκυκλίου (φέρουσα ικανότητα) για το πάρκο 

εκτροφής 40 στρεμμάτων, είναι: 

 

(Ι) ΠΑΡΚΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (υπολογισμός βάσει ρευματομετρήσεων) 

 

Απόσταση από την ακτή: 52 Μ � fA = 1  

Βάθος μονάδας: 35 Μ � fB = 1 

Ρευματομετρήσεις: � fΚ = 2 

Έκταση πάρκου: 40 στρέμματα 

Εφαρμογή τύπου υπολογισμού ετήσιας δυναμικότητας 

Δ = [150 + 8 * (Ε – 10)] * fA * fB * fK =  

 = [150 + 8 * (40 -10)]*1*1*2= 

 = [150 + 8 * 30] * 1 * 1 * 2 = 

 =[150 + 240] * 2 = 

 =390*2 = 

 = 780 

6.5.1.2. Περίοδοι εκτροφής   

Ι. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 

Ιανουάριος: υποδοχή γόνου 260 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Η παραγωγή 

260 τόνων ψαριών εμπορεύσιμου μεγέθους προγραμματίζεται να διοχετεύεται στην 

αγορά από το Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του μεθεπόμενου έτους (κύκλος 

εκτροφής 17 μήνες). 

 

 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

65 

ΙΙ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 

Μάρτιος: υποδοχή γόνου 260 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Η παραγωγή 260 

τόνων ψαριών εμπορεύσιμου μεγέθους προγραμματίζεται να διοχετεύεται στην αγορά 

από το Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του μεθεπόμενου έτους (κύκλος εκτροφής 17 μήνες). 

 
ΙΙΙ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 
 
Μάιος: υποδοχή γόνου 260 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Η παραγωγή 260 

τόνων ψαριών εμπορεύσιμου μεγέθους προγραμματίζεται να διοχετεύεται στην αγορά 

από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του μεθεπόμενου έτους (κύκλος εκτροφής 17 

μήνες). 

 

H κάθε περίοδος εκτροφής θα γίνει σε 4 φάσεις: (α) προπάχυνση νεαρών ιχθυδίων από 

το βάρος των 2 g μέχρι το βάρος των 40 g, (β) πάχυνση από 40 g σε 136 g, (γ) πάχυνση 

από 136 σε 206 g και (δ) πάχυνση από 206 σε 350 g. 

 

Για την εκτροφή απαιτούνται δίχτυα με άνοιγμα ματιού 6-8 χιλ, 8-10 χιλ, 10-12 χιλ, 12-

16 χιλ ανάλογα με την περίοδο εκτροφής και το εκτρεφόμενο είδος. Αναφέρεται ότι 

στους κλωβούς 15χ15 Μ, 15χ7 Μ και Π=50 Μ χρησιμοποιούνται δίχτυα ματιού 6-8 χιλ. 

και 8-10 χιλ. και στους κλωβούς Π=40 Μ, Π=60 Μ και Π=70 Μ, χρησιμοποιούνται δίχτυα 

ματιού 8-10 χιλ., 10-12 και 14-16 χιλ. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρόγραμμα παραγωγής. 

 
Πρόγραμμα παραγωγής 

 
Α. ΕΙΣΔΟΧΗ ΓΟΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 260 ΤΟΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 

 
Στάδιο 2 g – 40 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Η μονάδα θα προμηθεύεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο μήνα 894.100 ιχθύδια 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, μέσου βάρους 2 g. Τα ιχθύδια αυτά θα τοποθετούνται 

σε 1 τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 1.125 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Ακολούθως μεταφέρονται σε 1 επιπλέον τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, 

βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ., 

ενώ τον επόμενο μήνα αραιώνονται σε ένα επιπλέον κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 

Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 

χιλ. Τον επόμενο μήνα, τα ιχθύδια θα εκτρέφονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 

6-10 χιλ, σε 1 κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ, σε ένα  1 τετράγωνο κλωβό 

διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.125 κ.μ., με 

άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ και σε ένα τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, βάθους 

διχτυών 5+1 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα 

ματιού 6-10 χιλ. 
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Στο τέλος του σταδίου αυτού, τα ιχθύδια θα έχουν μέσο βάρος 40 g. 

 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 6,82% του 

πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 60.995 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα του σταδίου 

αυτού θα είναι 33.443 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 5,66 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 40g –136 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 40 g θα μεταφέρονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς 

περιμέτρου Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ. έκαστος 

και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 2 μήνες.  

Τον 3ο μήνα του σταδίου αυτού, θα προστεθούν και άλλοι  2 κυκλικοί κλωβοί 

περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. 

έκαστος. Τον 4ο μήνα του σταδίου αυτού τα ψάρια θα βρίσκονται σε 2 κυκλικούς 

κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 

κ.μ. έκαστος και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, 

μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος.  

 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 4%, που 

αντιστοιχεί σε 24.497 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 

108.583 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 6,87 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 136 g - 205 g (Διάρκεια σταδίου 3 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 136 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος και 1 

κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 

3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Στη συνέχεια το 2ο μήνα του σταδίου αυτού, προστίθεται 1 ακόμα κυκλικός κλωβός 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. 

(σύνολο 4 κυκλικοί κλωβοί Π60 και 2 κυκλικοί κλωβοί Π70).  

Τον 3ο μήνα του σταδίου τα ιχθύδια θα βρίσκονται σε 3 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος και σε 2 

κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος. 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι 3%, που αντιστοιχεί σε 17.961 

νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 159.481 kg και η τελική 

ιχθυοφόρτιση θα είναι 9,15 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 205 g –350 g (Διάρκεια σταδίου 6 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 205 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ έκαστος. Κατά 

τη διάρκεια του σταδίου αυτού, πραγματοποιούνται σταδιακά και οι πωλήσεις του 

τελικού προϊόντος, συγκεκριμένα μετά τον 14ο μήνα και έως τον 17ο, με αποτέλεσμα 
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την βαθμιαία μείωση της βιομάζας. Τον 16ο μήνα, τα ψάρια είναι πλέον συγκεντρωμένα 

σε 3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου 

όγκου 3.904 κ.μ έκαστος από όπου πραγματοποιούνται και οι τελευταίες εξαλιεύσεις 

του ιχθυοπληθυσμού. Η μέγιστη βιομάζα του σταδίου αυτού είναι 198.142 kg τον 14ο 

μήνα. Η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 12,69 kg/κ.μ. 

 

Β. ΕΙΣΔΟΧΗ ΓΟΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 260 ΤΟΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΙΧΘΥΩΝ 
 
Στάδιο 2 g – 40 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Η μονάδα θα προμηθεύεται κάθε χρόνο τον Μάρτιο μήνα 894.100 ιχθύδια θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, μέσου βάρους 2 g. Τα ιχθύδια αυτά θα τοποθετούνται σε 1 

τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 1.125 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Ακολούθως μεταφέρονται σε 1 επιπλέον τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, 

βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ., 

ενώ τον επόμενο μήνα αραιώνονται σε ένα επιπλέον κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 

Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 

χιλ. Τον επόμενο μήνα, τα ιχθύδια θα εκτρέφονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 

6-10 χιλ, σε 1 κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ, σε ένα  1 τετράγωνο κλωβό 

διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.125 κ.μ., με 

άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ και σε ένα τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, βάθους 

διχτυών 5+1 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα 

ματιού 6-10 χιλ. 

Στο τέλος του σταδίου αυτού, τα ιχθύδια θα έχουν μέσο βάρος 40 g. 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 6,82% του 

πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 60.995 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα του σταδίου 

αυτού θα είναι 33.443 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 5,66 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 40g –136 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 40 g θα μεταφέρονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς 

περιμέτρου Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ. έκαστος 

και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 2 μήνες.  

Τον 3ο μήνα του σταδίου αυτού, θα προστεθούν και άλλοι  2 κυκλικοί κλωβοί 

περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. 

έκαστος. Τον 4ο μήνα του σταδίου αυτού τα ψάρια θα βρίσκονται σε 2 κυκλικούς 

κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 

κ.μ. έκαστος και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, 

μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος.  

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 4%, που 

αντιστοιχεί σε 24.497 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 

108.583 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 6,87 kg/κ.μ. 
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Στάδιο 136 g - 205 g (Διάρκεια σταδίου 3 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 136 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος και 1 

κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 

3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Στη συνέχεια το 2ο μήνα του σταδίου αυτού, προστίθεται 1 ακόμα κυκλικός κλωβός 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. 

(σύνολο 4 κυκλικοί κλωβοί Π60 και 2 κυκλικοί κλωβοί Π70).  

Τον 3ο μήνα του σταδίου τα ιχθύδια θα βρίσκονται σε 3 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος και σε 2 

κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος. 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι 3%, που αντιστοιχεί σε 17.961 

νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 159.481 kg και η τελική 

ιχθυοφόρτιση θα είναι 9,15 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 205 g –350 g (Διάρκεια σταδίου 6 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 205 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ έκαστος. Κατά 

τη διάρκεια του σταδίου αυτού, πραγματοποιούνται σταδιακά και οι πωλήσεις του 

τελικού προϊόντος, συγκεκριμένα μετά τον 14ο μήνα και έως τον 17ο, με αποτέλεσμα 

την βαθμιαία μείωση της βιομάζας. Τον 16ο μήνα, τα ψάρια είναι πλέον συγκεντρωμένα 

σε 3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου 

όγκου 3.904 κ.μ έκαστος από όπου πραγματοποιούνται και οι τελευταίες εξαλιεύσεις 

του ιχθυοπληθυσμού. Η μέγιστη βιομάζα του σταδίου αυτού είναι 198.142 kg τον 14ο 

μήνα. Η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 12,69 kg/κ.μ. 

 

Γ. ΕΙΣΔΟΧΗ ΓΟΝΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 260 ΤΟΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΙΧΘΥΩΝ 
 
Στάδιο 2 g – 40 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Η μονάδα θα προμηθεύεται κάθε χρόνο το Μάιο μήνα 894.100 ιχθύδια θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, μέσου βάρους 2 g. Τα ιχθύδια αυτά θα τοποθετούνται σε 1 

τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 1.125 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Ακολούθως μεταφέρονται σε 1 επιπλέον τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, 

βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ., 

ενώ τον επόμενο μήνα αραιώνονται σε ένα επιπλέον κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 

Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 

χιλ. Τον επόμενο μήνα, τα ιχθύδια θα εκτρέφονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 

6-10 χιλ, σε 1 κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=50 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 1.985 κ.μ., με άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ, σε ένα  1 τετράγωνο κλωβό 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

69 

διαστάσεων 15 χ 15 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.125 κ.μ., με 

άνοιγμα ματιού 6-10 χιλ και σε ένα τετράγωνο κλωβό διαστάσεων 15 χ 7 Μ, βάθους 

διχτυών 5+1 Μ, βάθους διχτυών 5+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 525 κ.μ., με άνοιγμα 

ματιού 6-10 χιλ. 

Στο τέλος του σταδίου αυτού, τα ιχθύδια θα έχουν μέσο βάρος 40 g. 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 6,82% του 

πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 60.995 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα του σταδίου 

αυτού θα είναι 33.443 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 5,66 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 40g –136 g (Διάρκεια σταδίου 4 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 40 g θα μεταφέρονται σε 2 κυκλικούς κλωβούς 

περιμέτρου Π=40 Μ, βάθους διχτυών 9 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 1.140 κ.μ. έκαστος 

και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου 

ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 2 μήνες.  

Τον 3ο μήνα του σταδίου αυτού, θα προστεθούν και άλλοι  2 κυκλικοί κλωβοί 

περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. 

έκαστος. Τον 4ο μήνα του σταδίου αυτού τα ψάρια θα βρίσκονται σε 2 κυκλικούς 

κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 

κ.μ. έκαστος και σε 2 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, 

μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος.  

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 4%, που 

αντιστοιχεί σε 24.497 νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 

108.583 kg και η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 6,87 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 136 g - 205 g (Διάρκεια σταδίου 3 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 136 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος και 1 

κυκλικό κλωβό περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 

3.904 κ.μ. Εκεί θα παραμείνουν για 1 μήνα. 

Στη συνέχεια το 2ο μήνα του σταδίου αυτού, προστίθεται 1 ακόμα κυκλικός κλωβός 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. 

(σύνολο 4 κυκλικοί κλωβοί Π60 και 2 κυκλικοί κλωβοί Π70).  

Τον 3ο μήνα του σταδίου τα ιχθύδια θα βρίσκονται σε 3 κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου 

Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ. έκαστος και σε 2 

κυκλικούς κλωβούς περιμέτρου Π=60 Μ, βάθους διχτυών 10 Μ+1, μέσου ωφέλιμου 

όγκου 2.864 κ.μ. έκαστος. 

Η θνησιμότητα την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι θα είναι 3%, που αντιστοιχεί σε 17.961 

νεκρά ιχθύδια. Η τελική βιομάζα στο στάδιο αυτό θα είναι 159.481 kg και η τελική 

ιχθυοφόρτιση θα είναι 9,15 kg/κ.μ. 

 

Στάδιο 205 g –350 g (Διάρκεια σταδίου 6 μήνες) 

 

Στη συνέχεια τα ιχθύδια των 205 g μεταφέρονται σε 4 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, 

περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου όγκου 3.904 κ.μ έκαστος. Κατά 

τη διάρκεια του σταδίου αυτού, πραγματοποιούνται σταδιακά και οι πωλήσεις του 
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τελικού προϊόντος, συγκεκριμένα μετά τον 14ο μήνα και έως τον 17ο, με αποτέλεσμα 

την βαθμιαία μείωση της βιομάζας. Τον 16ο μήνα, τα ψάρια είναι πλέον συγκεντρωμένα 

σε 3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, περιμέτρου Π=70 Μ, βάθους διχτυών 10+1 Μ, ωφέλιμου 

όγκου 3.904 κ.μ έκαστος από όπου πραγματοποιούνται και οι τελευταίες εξαλιεύσεις 

του ιχθυοπληθυσμού. Η μέγιστη βιομάζα του σταδίου αυτού είναι 198.142 kg τον 14ο 

μήνα. Η τελική ιχθυοφόρτιση θα είναι 12,69 kg/κ.μ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 

 

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού 

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών 

είναι πλωτές και θα βρίσκονται εγκατεστημένες εντός του εκμισθωμένου θαλάσσιου 

χώρου. Οι συνοδές εγκαταστάσεις θα υδροδοτούνται από το δίκτυο της περιοχής.  

 

Η ενέργεια που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και του εξοπλισμού 

της προέρχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ ωστόσο στις εγκαταστάσεις υπάρχει και 

γεννήτρια. Το ίδιο ισχύει για τις συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας.  

 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της πλωτής 

μονάδας για την εκτροφή 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων είναι: 

 

(α) προμήθεια σε ιχθύδια (μέσου βάρους 2 gr) και συγκεκριμένα 2.682.300 ιχθύδια 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. 

(β) προμήθεια ιχθυοτροφών οι οποίες θα χορηγούνται καθημερινά.  

 
Τα τελικά προϊόντα της προτεινόμενης μονάδας θα είναι η παραγωγή των 780 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που αντιστοιχεί σε ένα τελικό πληθυσμό ψαριών 

2.228.673 μέσου βάρους 350 g  

 

Τέλος, τοξικές ουσίες δεν υπάρχουν (χρήση ή αποθήκευση) στην εκτροφή 

θαλασσινών ψαριών. 
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6.5.3. Υγρά απόβλητα – Υδάτινη επιβάρυνση  

Η απόρριψη υγρών αποβλήτων αφορά: i) τα προϊόντα μεταβολισμού των 

ψαριών και ii) τις απώλειες των ιχθυοτροφών.  

 
Η μονάδα εκτροφής θα λειτουργεί με την προβλεπόμενη δυναμικότητα των 780 τόνων. 
 
(i) Προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών (περιττώματα). 
 
Η μονάδα εκτροφής θα λειτουργεί με την προβλεπόμενη δυναμικότητα των 780 
τόνων.  
 
Τα προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών αποτελούνται από κόπρανα και ούρα σε 

αναλογία 1:19 και συνιστούν το 0,5% του ζώντος βάρους ημερησίως. Η μονάδα 

εκτροφής θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα 780 τόνους. Επομένως τα παραγόμενα 

περιττώματα θα είναι 10,15 κιλά κοπράνων ημερησίως και 0,53 κιλά ούρων ημερησίως. 

Αν αφαιρέσουμε το νερό που περιέχουν τα κόπρανα των ψαριών η προσθήκη 

βιολογικού υλικού είναι της τάξης των 1,498 κιλών την ημέρα. 

 

Επί της συνολικής ποσότητας των αποβαλλόμενων ούρων, η συμμετοχή του νερού είναι 

95%, η αμμωνία το 2%, το ουρικό οξύ το 0,003% και η κρεατινίνη το 0,10%. Σε 0,53 

κιλά ούρα (ημερήσια βάση) αντιστοιχούν 0,01068 κιλά αμμωνίας, 0,0000160 κιλά 

ουρίας και 0,00053 κιλά κρεατινίνης που προστίθενται στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Λαμβανομένης δε υπ’ όψη της αραίωσης που επέρχεται στο θαλασσινό νερό η 

επιβάρυνση θεωρείται ασήμαντη (Klaoudatos et al., 1996 - Μάργαρης, 1997). 

 
(ii)  Απώλειες των ιχθυοτροφών 
 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες απελευθερώνουν στη στήλη του νερού άζωτο και φωσφόρο σε 

διαλυμένη μορφή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στο ολιγοτροφικό περιβάλλον της 

Μεσογείου καταγράφηκαν ελάχιστες επιδράσεις στη στήλη του νερού και στο 

πλαγκτόν κοντά σε ιχθυοτροφεία (Pitta et al. 1999). 

 

Επίσης, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος ΕΠΕΤ 

έδειξε πως η απελευθέρωση διαλυμένων αποβλήτων (κυρίως αμμωνιακά και 

φωσφορικά) από ιχθυοτροφεία έχουν ελάχιστη επίδραση στη συγκέντρωση θρεπτικών 

και δεν επιδρούν στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-α ή του σωματιδιακού 

οργανικού άνθρακα της στήλης του νερού κοντά σε ιχθυοτροφεία (Pitta et. al,1999).  

 

Η προτεινόμενη μονάδα εκτροφής θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα 780 τόνους. Οι 

απώλειες των ιχθυοτροφών σε ετήσια βάση για την μονάδα αυτή στη διάρκεια της 

λειτουργίας της μέχρι σήμερα υπολογίζονται ως εξής:  

 

Με δεδομένο ότι ο μέσος συντελεστής μετατρεψιμότητας είναι 1,8 για τα εκτρεφόμενα 

είδη, η ποσότητα της ετήσιας απαιτούμενης τροφής είναι 1.404 τόνοι. Οι απώλειες των 

ιχθυοτροφών θα φτάνουν το 2,5 %, οπότε θα προστίθενται στο θαλάσσιο περιβάλλον 

35,1 τόνοι υπολείμματα τροφής ή αλλιώς περίπου 96 κιλά σε ημερήσια βάση. 
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Το ρυπαντικό φορτίο αποτελείται από θρεπτικά άλατα (κυρίως άζωτο και 

φώσφορος) που προέρχονται από τα προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών και από τις 

απώλειες της τροφής.  

 

Τα θρεπτικά συστατικά που απελευθερώνονται, από πλωτές μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας (κυρίως άζωτο και φωσφόρος) είναι σε δύο μορφές:  

 

(α) σωματιδιακή: πλεονάζουσα τροφή και περιττώματα των καλλιεργούμενων 

ψαριών. Το μεγαλύτερο μέρος του σωματιδιακού οργανικού υλικού καθιζάνει 

σε μικρές σχετικά αποστάσεις από τους κλωβούς. Τα μεγαλύτερα σωματίδια 

καθιζάνουν εντός της περιμέτρου των κλωβών ενώ τα μικρότερα μπορεί να 

εναποτεθούν σε αποστάσεις μέχρι και 25-30 m από την περίμετρο των κλωβών.  

 

(β) διαλυτή φάση: πρόκειται για ιόντα αμμωνίου (NH4) και ορθοφωσφορικά 

(PO4) που αποβάλλονται από το απεκκριτικό και από τα βράγχια των ψαριών.  

 

Στη βιβλιογραφία έχουν μετρηθεί τα ποσοστά του χορηγούμενου αζώτου και 

φωσφόρου που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις η ποσότητα των θρεπτικών που ανακτώνται μέσω της 

συγκομιδής είναι μικρότερη από το 1/3 της ποσότητας που χορηγείται μέσω της 

ιχθυοτροφής αλλά υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα στις εκτιμήσεις του ποσοστού 

της διαλυτής φάσης των απωλειών στο περιβάλλον. Η μεταβλητότητα αυτή πιθανόν 

αντανακλά τοπικές συνθήκες (όπως π.χ. θερμοκρασία και διαθεσιμότητα οξυγόνου) 

ενώ η μεταβλητότητα ως προς το ποσοστό της συγκομιδής αντανακλά τόσο 

βιολογικούς παράγοντες σχετικούς με το είδος όσο και το επίπεδο και την ποιότητα 

διαχείρισης.  

 

Για τον υπολογισμό του φορτίου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αριθμοί:  

• Η περιεκτικότητα της τροφής σε άζωτο  ίση με 8%  

• Η περιεκτικότητα της τροφής σε φωσφόρο θεωρήθηκε με 1,2% 

• συντελεστής μετατρεψιμότητας (FCR) δηλαδή ο λόγος της παραγόμενης 

βιομάζας προς το βάρος της χορηγηθείσης τροφής στις πλωτές μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας ίσος με 1,8:1.  

 

Σωματιδιακή φάση 

 

Σύμφωνα με μελέτη στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ, αλλά και από άλλα στοιχεία 

βιβλιογραφίας, παρατηρείται διπλασιασμός των συγκεντρώσεων οργανικού υλικού για 

ιλυώδεις βυθούς, ενώ σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αύξησης του οργανικού υλικού 

(τετραπλασιασμός) έχουν αναφερθεί για αμμώδεις βυθούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι 

σε καμία από τις περιοχές μελέτης, ακόμα και κάτω από τους ιχθυοκλωβούς, δεν 

εντοπίστηκε αζωική ζώνη, ούτε βαρέως ρυπασμένη ζώνη όπως αυτή έχει ορισθεί από 

τους Pearson & Rosenberg (1978). 

 

Φαίνεται ότι υπάρχει μια διακύμανση στο πάχος του ιζήματος της υδατοκαλλιέργειας 

κατά την διάρκεια του έτους κάτω από τους κλωβούς, γεγονός που σχετίζεται με τα 
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επίπεδα χορηγούμενης τροφής, η οποία έχει επίσης ανάλογη εποχιακή μεταβολή. Οι 

χαμηλότερες τιμές στο πάχος του ιζήματος που παρατηρούνται συνήθως κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο, δείχνουν ότι μια περιορισμένη σε έκταση διαδικασία ανάκαμψης 

πραγματοποιείται κατά την χειμερινή περίοδο εξ’ αιτίας της μειωμένης παροχής τροφής 

και παράλληλα της αυξημένης δυνατότητας ανοργανοποίησης κατά τον χειμώνα. 

Επίσης, τα ισχυρά ανεμογενή ρεύματα της περιόδου αυτής, μπορεί να ευθύνονται για 

την ανατάραξη του ιζήματος, απομακρύνοντας έτσι μέρος του συσσωρευμένου υλικού.  

 

Επίσης, οι συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου στα επιφανειακά στρώματα του 

ιζήματος, εμφανίζουν μια προοδευτική αύξηση με το χρόνο, η οποία οφείλεται στην 

εντατικοποίηση της διαδικασίας διατροφής.  

 

Αντίθετα με άλλες παραμέτρους, η επιβάρυνση του φωσφόρου στο ίζημα, σταθερά 

αυξάνει παρά τις μικρές ή μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην επιφάνεια. Το γεγονός ότι 

μια μεγάλη ποσότητα φωσφόρου τείνει να παραμείνει μέσα στο ίζημα είναι ένα 

σημαντικό  στοιχείο, καθώς υποδηλώνει ότι αυτό το κομμάτι της απώλειας δεν είναι 

διαθέσιμο για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού και επομένως υπάρχει μικρότερος 

κίνδυνος για την έκρηξη φυτοπλαγκτονικών ανθήσεων σε θαλάσσια περιβάλλοντα 

όπου ο φώσφορος είναι ο περιοριστικός παράγοντας για την πρωτογενή παραγωγή. 

Ωστόσο, προκείμενου να καταλήξει κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

απελευθέρωση φωσφόρου στα θερμά ιζήματα της Μεσόγειου, θα πρέπει να διεξαχθούν 

ειδικά πειράματα για τη μέτρηση της εκροής φωσφορικών. 

 

Διαλυτή φάση 

 

Η επαρκής ανανέωση των υδάτων στην θέση όπου θα λειτουργεί η μονάδα  

ιχθυοκαλλιέργειας, επιφέρει διαρκή αραίωση των διαλυτών αποβλήτων και εμποδίζει 

την δημιουργία στάσιμου ύδατος ακόμα και εντός των κλωβών. Εξάλλου από τη μέχρι 

σήμερα λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής μονάδας στη θέση «Κασσιώπη», δεν 

έχει καταγραφεί περιστατικό επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, μετά την υλοποίηση του έργου θα επέλθει μείωση της 

επιτυγχανόμενης δυναμικότητας ανά μονάδα στρεμματικής έκτασης από την 

λειτουργία της πλωτής μονάδας, από 21,6 τόνοι/στρέμμα (540 τόνοι/25 

στρέμματα) σε 19,5 τόνοι/στρέμμα (780 τόνοι/40 στρέμματα), λόγω της 

στρεμματικής επέκτασης χωρίς αναλογική αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, 

με συνδυαστική χρήση κλωβών μεγάλων διαστάσεων, που συμβάλλει στην 

μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καλύτερης αραίωσης των 

διαλυτών αποβλήτων της μονάδας. 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις μονάδων υδατοκαλλιεργειών, έχει παρατηρηθεί ότι πέραν των 

ιόντων αμμωνίου, η συγκέντρωση των υπόλοιπων θρεπτικών αλάτων που προέρχονται 

από την ιχθυοκαλλιέργεια, δεν υπερβαίνει την δυνατότητα του συστήματος να 

απορροφήσει την επαγομένη διατάραξη. Αυτό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μελέτης του ΕΠΕΤ ΙΙ, φαίνεται να ισχύει και για τα φωσφορικά άλατα, που είναι μια από 

τις κύριες μορφές διαλυτών ουσιών που προέρχονται από τις υδατοκαλλιέργειες (Holby 

& Hall 1991). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ούτε η χλωροφύλλη-α ούτε ο οργανικός 

άνθρακας που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως οι πιο σχετικές παράμετροι για την 
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ανίχνευση του ευτροφισμού, δεν φάνηκε να επηρεάζονται σημαντικά από την 

απελευθέρωση θρεπτικών από την υδατοκαλλιέργεια. Επιπλέον, βρέθηκε πως εξαιτίας 

των χαρακτηριστικών διασποράς που χαρακτηρίζει τις θέσεις εγκατάστασης των 

ιχθυοτροφείων, η οποιαδήποτε αύξηση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών είναι χρονικά 

περιορισμένη και ακολουθεί ένα ενδοημερήσιο πρότυπο (Karakassis et.al, 2001).  

 

Η αναντιστοιχία μεταξύ εμπλουτισμού σε θρεπτικά και έλλειψης σημαντικής αύξησης 

της χλωροφύλλης μπορεί να αποδοθεί στην περιορισμένη χρησιμοποίηση τους λόγω 

ταχείας διάχυσης έτσι ώστε το φυτοπλαγκτόν να μην έχει την δυνατότητα να 

΄́κεφαλοποιη� σει΄́ την υψηλη�  παραγωγη�  θρεπτικω� ν ο� πως ε�χει επι�σης επισημανθει� απο�  

τους Gowen et al (1983).  

 

Η τοπική αύξηση των θρεπτικών είναι σημαντική μόνο όταν επιφέρει μη αποδεκτή 

αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής και επομένως είναι ανάγκη να υπάρχουν κριτήρια 

που να προσδιορίζουν το ‘μη αποδεκτό’. Μια από τις πλέον εύκολα ανιχνεύσιμες και 

μεγάλης διάρκειας περιβαλλοντικές αλλαγές λόγω αύξησης της παροχής του άνθρακα 

είναι η υποβάθμιση των συνθηκών στο ίζημα (Heip 1995) που μπορούν να οδηγήσουν 

σε ανοξία και αζωικές ζώνες (Pearson & Rosenberg 1978). Επομένως ένα κριτήριο για τα 

επίπεδα της πρωτογενούς παραγωγής πέρα από τα οποία υπάρχουν ευδιάκριτες 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, μπορεί να βασιστεί στη δυνατότητα του 

βενθικού μεταβολισμού να αντεπεξέλθει στην αυξημένη καθίζηση λόγω υπερβολικής 

πρωτογενούς παραγωγικότητας.  

 

Ημερήσιες διακυμάνσεις θρεπτικών αλάτων στην στήλη του νερού 

 

Η διαδικασία ταΐσματος που εφαρμόζεται συχνότερα στις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών 

στην Ελλάδα, συνίσταται στην χορήγηση του μεγαλύτερου μέρους της τροφής κατά τις 

πρωινές ώρες (08:00-09:00), ενώ ολοκληρώνεται μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές (14:00). 

Αυτού του είδους η πρακτική όμως, μπορεί να συμβάλλει υπό κατάλληλες συνθήκες, 

στην δημιουργία συνθηκών που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του νερού, λόγω 

της απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων διαλελυμένων ουσιών (προϊόντα 

μεταβολισμού) σε μικρά χρονικά διαστήματα και σε μικρό όγκο νερού. Σε ολιγοτροφικές 

περιοχές όπως η Μεσόγειος, όπου ο φώσφορος κατά κύριο λόγο αλλά και το άζωτο 

αποτελούν τους περιοριστικούς παράγοντες της πρωτογενούς παραγωγής (Krom et al., 

1991), η απέκκριση μεγάλων ποσοτήτων αμμωνίας και φωσφορικών ιόντων μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας (bloom). Εκτός από την έμμεση 

όμως αυτή επίδραση, μερικά από τα προϊόντα μεταβολισμού, όπως η αμμωνία και τα 

νιτρώδη, έχουν και άμεση επίδραση στο καλλιεργούμενο απόθεμα, καθώς σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις είναι τοξικά, ενώ και σε μικρές ακόμη συγκεντρώσεις είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν stress στον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό, με αποτέλεσμα την μείωση της 

παραγωγής και υποβάθμιση του προϊόντος. 

 

Σε γενικές γραμμές, τόσο ο φώσφορος όσο και η αμμωνία εμφανίζουν έντονη ημερήσια 

διακύμανση στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις 

παρατηρούνται κατά τις μεσημβρινές ώρες κατά τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία 

πέψης των ψαριών άρα μεγιστοποιείται η συγκέντρωση των προϊόντων μεταβολισμού 

που αποβάλλονται στο περιβάλλον. Έχει βρεθεί επίσης, ότι η χρονική διάρκεια και η 
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ένταση του φαινομένου αυτού εξαρτάται από τον υδροδυναμισμό της εκάστοτε 

περιοχής και κυρίως από την ταχύτητα ανανέωσης του νερού μέσα στους κλωβούς. 

 

Εντούτοις, από τις μετρήσεις χλωροφύλλης, χλωροπλαστικών χρωστικών και 

σωματιδιακού οργανικού άνθρακα και αζώτου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της μελέτης του ΕΠΕΤ ΙΙ, δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στη 

φυτοπλαγκτονική βιομάζα. Φαίνεται ότι η χρονικά περιορισμένη αύξηση της 

συγκέντρωσης αμμωνιακών και φωσφορικών ιόντων δεν επαρκεί για την αξιοποίηση 

τους από το φυτοπλαγκτόν, όπως έχει επίσης αναφερθεί από τον Gowen (1994). 

 

Παρ’ όλο που η πρόκληση ευτροφισμού μέσα στους κλωβούς δεν είναι πιθανή, οι άμεσες 

επιδράσεις από την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, μπορεί να αποδειχθούν 

κρίσιμες. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, η υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας (ως συνέπεια του 

μεταβολισμού της τροφής από τον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό) σε συνδυασμό με τα 

μειωμένα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (αφ’ ενός λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του 

νερού και αφ’ ετέρου λόγω της διεργασίας της πέψης) είναι δυνατόν να επηρεάσει 

αρνητικά την απόδοση των μονάδων. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται σε κλωβούς που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των συστοιχιών, όπου η ταχύτητα ανανέωσης του νερού 

είναι μικρότερη.  

6.5.4 Εκροές Στερεών Αποβλήτων 

Ιλύες – Απορρίμματα – Τοξικά Απόβλητα  
 
Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα 
 
Τα νεκρά ιχθύδια θα συλλέγονται σε ειδικούς σάκους θνησιμότητας που διαθέτουν όλοι 

οι διχτυοκλωβοί με τη βοήθεια των δυτών. Τα νεκρά ιχθύδια που θα προκύπτουν λόγω 

φυσιολογικής θνησιμότητας, θα απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις με υγειονομικά 

αποδεκτό τρόπο και εν συνεχεία θα ακολουθείται η διαδικασία διάθεσής τους, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό ΕΚ 1069/09 (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ) και τον 

Κανονισμό 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα 

προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας διαθέτει 

συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα συλλογής και διαχείρισης των ζωικών 

υποπροϊόντων της μονάδας (βλ. Παράρτημα).   

 
Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν προέρχονται από την συσκευασία 

ιχθυοτροφών, τη συσκευασία των τελικών προϊόντων, τα απορρίμματα του 

προσωπικού, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα απομακρύνονται με ευθύνη του 

οικείου Ο.Τ.Α. κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό. 

 
Από την προτεινόμενη δραστηριότητα, προβλέπονται τα παρακάτω: 
 

1. Νεκρά ψάρια τα οποία θα απομακρύνονται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 

1069/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

2. Μικρές απώλειες της χορηγούμενης ποσότητας των ιχθυοτροφών, οι οποίες με 

καθημερινό έλεγχο θα ελαχιστοποιούνται. 
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3. Στερεά απορρίμματα πλωτών εγκαταστάσεων (π.χ. πλαστικές σακούλες 

τροφών). 
 

4. Τοξικά απόβλητα και ιλύς δεν θα παράγονται από την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

6.5.5. Αέρια Απόβλητα 

Λόγω  της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας της πλωτής μονάδας δεν θα υπάρχουν 

πηγές αερίων αποβλήτων.  

 

Αναλυτικότερα από την λειτουργία της μονάδας δεν θα υπάρχουν αέρια απόβλητα, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 9.10. 

 

α) Αέρια – ατμοί – αερολύματα, δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας 

(παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών). 

β) Σωματίδια, εκπομπές σωματιδίων δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας 

(παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών). 

γ) Καπνός, εκπομπές καπνού δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας 

(παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών). 

δ) Σκόνη, λόγω της φύσης των ιχθυοτροφών σε μορφή pellets, τα οποία θα είναι 

επικαλυμμένα με ελαιώδεις ουσίες, δεν υπάρχει. 

 

Αέρια απόβλητα δεν θα προκύπτουν ούτε από τις συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις της 

μονάδας επί αιγιαλού και παραλίας.  

6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων  

Η λειτουργία της πλωτής μονάδας με τις χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού 

και παραλίας δεν θα προκαλεί αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου και έκθεση 

ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου. 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει:  
 
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου και β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή 

στάθμη θορύβου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 9.11. 

 
Δεν θα υπάρχουν εκπομπές δονήσεων από την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. 
 
Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και δεν αυξάνει τη 

στάθμη θορύβου σε σημαντικό επίπεδο. Επίσης, ο θόρυβος από την κίνηση των 

τροχοφόρων για τη μετακίνηση του προσωπικού, είναι ασήμαντος. Η τροφοδοσία της 

μονάδας, η διακίνηση των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος γίνεται σε 

περιοδικά διαστήματα και δεν επηρεάζεται σημαντικά η στάθμη του θορύβου.  

6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

Η λειτουργία του έργου δεν θα οδηγεί σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας . 
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6.6. Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση  
 
Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό.  

 
Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της πλωτής μονάδας, ο φορέας του έργου θα 

ακολουθήσει σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, όπου 

δραστηριοποιήθηκε στο προηγούμενο διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει: θέσεις και 

περιγραφή των εγκαταστάσεων και άλλων αντικειμένων, τη μέθοδο απομάκρυνσής 

τους και τους υποδοχείς απορρόφησης. Αντίστοιχη διαδικασία, πρέπει να ακολουθηθεί 

και σε περίπτωση μετεγκατάστασης. 

 
Μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων ο φορέας του έργου θα επαναφέρει τη 

θαλάσσια περιοχή στην αρχική της κατάσταση.  

 
Κατά την λειτουργία της μονάδας και την χρήση των συνοδών εγκαταστάσεων επί 

αιγιαλού και παραλίας θα τηρείται σχολιαστικά η καθαριότητα των χώρων, με ευθύνη 

του φορέα.  

 
6.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 
 
Κατά την λειτουργία του έργου θα λαμβάνεται μια σειρά μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πρόληψη τυχόν κινδύνων που αναλυτικά περιγράφονται στο 

Κεφάλαιο 10 της παρούσας.  

 
6.8. Επηρεασμός κοίτης υδατορέματος 
 
Το προτεινόμενο έργο δεν επηρεάζει την κοίτη κάποιου υδατορέματος καθώς πρόκειται 

για πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. Οι χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού 

και παραλίας δεν επηρεάζουν την κοίτη κάποιου υδατορέματος.  
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7. Εναλλακτικές λύσεις 

 
 
7.1. Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν 
 
Ο φορέας επέλεξε τη θέση εγκατάστασης σε συνδυασμό με ενέργειες στα πλαίσια 

προστασίας του περιβάλλοντος με ορθή διαχείριση. Οι πλωτές και χερσαίες συνοδές 

εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και το 

οικοσύστημα, ενώ δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Μηδενική λύση 

 

Η μηδενική λύση συνίσταται στη μη μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό και τη 

συνέχιση λειτουργίας της πλωτής μονάδας του φορέα σε θαλάσσια έκταση 25 

στρεμμάτων στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στη μη καλυτέρευση – αναβάθμιση των φυσικοχημικών 

παραμέτρων (καλύτερα ρεύματα, βάθη κλπ,) λειτουργίας της μονάδας από 

περιβαλλοντικής άποψης ενώ δεν εξετάζεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της 

λειτουργικότητας και επιχειρηματικής επιτυχίας της μονάδας στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος, η μεμονωμένη αδειοδότηση των 

χερσαίων συνοδών υποδομών δεν συνάδει με την οικονομία κλίμακος και τις επιταγές 

της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας. 

 

Ωστόσο η επέκταση της υφιστάμενης μονάδας προτείνεται με βάση το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο (Απόφαση αρ. 31722/4-11-2011) και αφ' ετέρου για λόγους 

παραγωγικής βιωσιμότητας και συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της, στο πλαίσιο της 

ορθής διαχείρισης και της αειφορίας. Μετά την επέκταση της υφιστάμενης πλωτής 

μονάδας, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της και τον νέο εξοπλισμό που θα 

εγκατασταθεί, στην από μετατόπιση θέση που προτείνεται, που είναι συμβατή με τις 

επιταγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα έχει τη δυνατότητα καλύτερης 

οικονομικής απόδοσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και βελτιωμένης διαχείρισης 

της παραγωγής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η προτεινόμενη μετατόπιση και 

επέκταση της πλωτής μονάδας οδηγεί συνοπτικά στα κατωτέρω: 

 

9. Αύξηση του μέσου βάθους (λόγω μετατόπισης) στη νέα θαλάσσια έκταση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας από 25 σε 35 Μ: 

� καλύτερη ανανέωση των υδάτων και του διαλυμένου οξυγόνου,  

� προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,  

� αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας. 
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10. Καλύτερη διάταξη των υφιστάμενων ιχθυοκλωβών καθώς και αραίωσή τους μέσω 

χρήσης πλαισίων αγκυροβολίων (καρέ) μεγαλύτερων διαστάσεων:  

� βελτίωση της διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού,  

�βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 

(μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο γειτονικών κλωβών). 

 

11. Μείωση της επιτυγχανόμενης δυναμικότητας ανά μονάδα στρεμματικής έκτασης από 

την λειτουργία της πλωτής μονάδας από 21,6 τόνοι/στρέμμα (540 τόνοι/25 

στρέμματα) σε 19,5 τόνοι/στρέμμα (780 τόνοι/40 στρέμματα), λόγω στρεμματικής 

επέκτασης χωρίς αναλογική αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας με συνδυαστική 

χρήση κλωβών μεγάλων διαστάσεων: 

 � μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καλύτερης αραίωσης των 

διαλυτών αποβλήτων της μονάδας. 

 

12. Προσθήκη κλωβών μεγάλων διαστάσεων:  

� καλύτερη διαχείριση των διαλογών – αραιώσεων του ιχθυοπληθυσμού  

� βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ανάπτυξης (καλύτερος ρυθμός 

μετατρεψιμότητας, με αποτέλεσμα μείωσης χρόνου για επίτευξη 

εμπορεύσιμου μεγέθους) των ψαριών λόγω αποφυγής συνθηκών στρες. 

 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα: 

• την αειφορική διαχείριση της μονάδας,  

• την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών διαδικασιών,  

• τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων,  

• τη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των ψαριών,  

• τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών,  

• την καλύτερη επίτευξη της επιδιωκόμενης παραγωγής και  

• την αειφορική λειτουργία της μονάδας. 

 

Εξ’ άλλου, η ενιαία θεώρηση της μονάδας με το σύνολο των χερσαίων συνοδών 

εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία και εξυπηρετεί τις επιταγές της. Για το λόγο αυτό όσον αφορά τις 

χερσαίες συνοδές υποδομές της μονάδας επί αιγιαλού και παραλίας, δεν εξετάστηκαν 

εναλλακτικές λύσεις, πέραν της μηδενικής. 

 

Εναλλακτική λύση πρώτη 

 

Εξετάστηκε η επέκταση της πλωτής μονάδας κατά επιπλέον 15 στρέμματα, προς τα 

βόρεια και ανατολικά της υφιστάμενης μονάδας των 25 στρεμμάτων, ωστόσο 

απορρίφθηκε λόγω της εγγύτητας με την περιοχή της Κασσιώπης και προκειμένου να 

περιοριστεί στο ελάχιστο η οπτική του οικισμού με τις εγκαταστάσεις της πλωτής 

μονάδας. Επίσης, εξετάστηκε το σενάριο της στρεμματικής επέκτασης της μονάδας 

κατά 25 στρέμματα, χωρίς αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας. 

Ωστόσο το σενάριο αυτό επίσης απορρίφθηκε, λόγω του ότι δεν κρίθηκε βιώσιμη η 

συγκεκριμένη επένδυση.   
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7.2. Αξιολόγηση και αιτιολόγηση τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Σε συνέχεια εγγράφων θετικής γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών (βλ. 

Παράρτημα παρούσας) έχει προταθεί η μετατόπιση κατά περίπου 79 μέτρα της 

υφιστάμενης και εν λειτουργία μονάδας του φορέα, ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή 

της κατά επιπλέον 15 στρέμματα, με σκοπό τη δημιουργία πλωτής μονάδας θαλάσσιας 

έκτασης 40 στρεμμάτων, με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και 

παραλίας και με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 780 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών 

ιχθύων στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναφαίνεται σε συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:5.000.  

Προβλέπεται ότι η μετατόπιση και επέκταση της μονάδας στη θέση αυτή θα 

διευκολύνει τη λειτουργία της, μετά και τον προγραμματιζόμενο εκσυγχρονισμό της και 

την από κοινού περιβαλλοντική θεώρησή της με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού 

και παραλίας στην παρακείμενη ακτή, σε συνδυασμό με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού και του ζωικού κεφαλαίου και 

θα καταστήσει τη μονάδα βιώσιμη. Το προτεινόμενο έργο θα δώσει στην εταιρεία, τη 

δυνατότητα καλύτερης οικονομικής απόδοσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και 

βελτιωμένης διαχείρισης της παραγωγής στην εν λόγω θέση όπου αναπτύσσονται οι 

δραστηριότητές της, αφού:  

 
- τα θαλάσσια ρεύματα είναι ισχυρά και ευνοούν την καλή ανανέωση των υδάτων με 

αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των φυσικοχημικών διεργασιών του θαλασσίου 

οικοσυστήματος, 

- επιτυγχάνεται διευκόλυνση των διεργασιών αποικοδόμησης της οργανικής 

ρύπανσης και ενίσχυση της αναστρεψιμότητας των όποιων οικολογικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεχόμενα προκαλούνται από τη λειτουργία της. 

 

Μετά την μετατόπιση και επέκτασή της, η πλωτή μονάδα του φορέα, σε συνδυασμό με 

τον εκσυγχρονισμό της και τον νέο εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, θα έχει τη 

δυνατότητα καλύτερης οικονομικής απόδοσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και 

βελτιωμένης διαχείρισης της παραγωγής. Επιπρόσθετα, με την ενιαία περιβαλλοντική 

αδειοδότησή της με συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας 

εναρμονίζεται με τα προβλεπόμενα στην κείμενη περιβαλλοντική και χωροταξική 

νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη θέση επέκτασης της μονάδας βρίσκεται 

πολύ κοντά σε υποδομές δικτύων διανομής, γεγονός που εγγυάται την ποιότητα του 

προϊόντος καθώς και την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του στον καταναλωτή.  

 

Επισημαίνεται ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται είναι η ενδεδειγμένη. 

Συγκεκριμένα, με βάση την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί καθώς και με τις ανάγκες 

της παραγωγής, ενδείκνυνται οι κυκλικοί κλωβοί, διαφόρων διαμέτρων, από 

πολυαιθυλένιο, ενώ τετράγωνοι κλωβοί από το ίδιο υλικό μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του γόνου ή και για πειραματικούς σκοπούς. Οι 

κυκλικοί κλωβοί από πολυαιθυλένιο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι είναι ανθεκτικοί 

ακόμη και σε εκτεθειμένες περιοχές (σημαντικό ύψος κύματος ως τέσσερα μέτρα και 

μέγιστο ύψος κύματος ως οκτώ μέτρα - Αργυρού, 1994). 
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Από τη χρήση νέων τύπων κλωβών για τα συστήματα εκτροφής θαλασσινών ψαριών 

σε εκτεθειμένες, ημιεκτεθειμένες και προστατευμένες περιοχές, παρατηρούνται: 

 

� Μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών, λόγω αύξησης των 

ζωτικών χώρων εκτροφής. 

� Μείωση του ποσοστού ιχθυοφόρτισης, με παράλληλη βελτίωση των συνθηκών 

υγιεινής και ανάπτυξης των ψαριών, λόγω αποφυγής συνθηκών στρες. 

� Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των ψαριών. 

� Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

� Καλύτερη οικονομική απόδοση των συστημάτων εκτροφής. 

� Μεγαλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων από τις καιρικές συνθήκες. 

� Καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος εκτροφής. 
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8. Υφιστάμενη κατάσταση Περιβάλλοντος 

 
 
8.1. Περιοχή Μελέτης  
 
Την περιοχή μελέτης αποτελεί η θαλάσσια περιοχή των βορείων και ανατολικών 

ακτών της νήσου Κέρκυρας, θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 
Η ελάχιστη ακτίνα της περιοχής μελέτης για εμβαδικά έργα και δραστηριότητες 

της υποκατηγορίας Α2 σε περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλεως, 

όπως η εγκατάσταση της θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων ορίζεται στο 1 Km. 

 
Στην συνέχεια παρουσιάζουμε μια περιγραφή του οικοσυστήματος της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, στοιχεία που προέρχονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου 

Κέρκυρας 2014-2020, το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) καθώς και από μετρήσεις που πραγματοποιεί 

ο φορέας. 

 
8.2. Κλιματικά και Βιολογικά Χαρακτηριστικά 
 
Το κλίμα της Κέρκυρας ανήκει στον τύπο του θαλάσσιου Μεσογειακού με κύρια 

χαρακτηριστικά τους ήπιους και υγρούς χειμώνες, σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια 

και γενικά μακρές περίοδοι ηλιοφάνειας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Τα 

κλιματολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στη μελέτη δεδομένων του 

μετεωρολογικού σταθμού Κέρκυρας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την 

περίοδο 1955-1997 και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για το κλίμα της Κέρκυρας. 

Όσον αφορά τη θερμοκρασία τα δεδομένα που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τη 

διακύμανση της θερμοκρασίας στο Μ.Σ Κέρκυρας. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τη 

μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία, η πράσινη τη μέση μηνιαία θερμοκρασία και η 

κόκκινη τη μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία.  Η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία που 

έχει παρατηρηθεί στον Μ.Σ Κέρκυρας την περίοδο 1955-1997 είναι 42,4ο C και η 

απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία – 4,6ο C. 

 

Διακύμανση μηνιαίας θερμοκρασίας περιόδου 1955-1997 
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Μέση ελάχιστη, μέση και μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία περιόδου1955-1997 

 

 

Τα δεδομένα για τη διακύμανση της υγρασίας στο νησί παρουσιάζουν ότι ο Ιούλιος είναι 

ο μήνας με τη μικρότερη υγρασία (60%) και ο Νοέμβριος ο μήνας με την υψηλότερη 

υγρασία (77,5%). 

 

Διακύμανση μηνιαίας βροχόπτωσης 

 
 

Μέση μηνιαία βροχόπτωση και μέσος μηνιαίος αριθμός ημερών 
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Διακύμανση της σχετικής υγρασίας στο Μ.Σ Κέρκυρας 

 
 

Τα δεδομένα για τα λοιπά στοιχεία κατακρημνίσεων (χιόνι, χαλάζι) δεν καλύπτουν την 

προαναφερθείσα περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Χωροταξικού 

Σχεδίου Ιονίων Νήσων, το χιόνι (αρκετά σπάνιο στο νησί της Κέρκυρας) παρατηρείται 

στο διάστημα Δεκεμβρίου - Μαρτίου, ενώ το χαλάζι (που εμφανίζεται πιο συχνά) 

παρατηρείται στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Μαΐου. Φαινόμενα παγετού στην περιοχή 

παρατηρούνται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου.  

 
Όσον αφορά τη νέφωση, η κύμανσή της είναι παρόμοια με αυτή των κατακρημνίσεων, 

εμφανίζοντας μέγιστη μέση τιμή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Δεκέμβριο (4,6) και 

ελάχιστη κατά το μήνα Ιούλιο (1,2). Η μέση ετήσια τιμή της νέφωσης στο Ν. Κέρκυρας 

εκτιμάται στο 3,39.  

 
Τέλος οι επικρατούντες άνεμοι στο Δήμο Κέρκυρας είναι κυρίως ΝΑ κατευθύνσεων 

(Σεπτέμβριος-Μάιος) και δευτερευόντως ΒΔ κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο 

και Αύγουστο). Η προτεινόμενη θέση δημιουργίας της μονάδας έχει σχεδιαστεί 

ώστε να προφυλάσσεται από επικίνδυνους και ισχυρούς ανέμους, γεγονός που 

θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της πλωτής μονάδας του φορέα. 

 
Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/9.4.2010), η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 

τέσσερις κλιματικές ζώνες (Α,Β,Γ και Δ) με Α τη θερμότερη και Δ την ψυχρότερη. Ο 

δήμος Κέρκυρας ανήκει στην Β κλιματική ζώνη, ενώ οι περιοχές του που βρίσκονται σε 

υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη. 
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8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

8.3.1. Καταγραφή συνολικού τοπίου αναφοράς και επιμέρους ενοτήτων του. 

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Βρίσκεται στην 

είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές. Οι βορειοανατολικές 

της ακτές πλησιάζουν αρκετά (περ. 2 χιλιόμετρα) τις ακτές των Αγίων Σαράντα της 

Αλβανίας. Τα παράλιά της έχουν συνολικό μήκος 217 χιλιόμετρα και σχηματίζουν 

αρκετούς όρμους και ακρωτήρια. Το έδαφός της είναι κυρίως ορεινό, ιδιαίτερα στο 

βόρειο τμήμα. 

 
Ο Δήμος Κέρκυρας υπάγεται (Ν. 3852/2010) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 

(πρώην Νομαρχία Κέρκυρας) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο Δήμος Κέρκυρας 

αποτελείται από το νησί της Κέρκυρας και τα τρία Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, 

Ερείκουσα, Μαθράκι) στη βορειοδυτική άκρη του Ελλαδικού χώρου και έχει συνολικό 

πληθυσμό 101.080 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός, απογραφή 2011). Έδρα του δήμου 

είναι η πόλη της Κέρκυρας. Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας 

κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 2010 (Ν. 3852/2010), υπήρξε μεταβολή στα 

διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου, που συγκροτείται από είκοσι (23) 

Δημοτικές Κοινότητες (οι τρεις νησιωτικές) και εβδομήντα εννέα (79) Τοπικές 

Κοινότητες. 

 
Ο Δήμος Κέρκυρας βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο της κεντρικής Μεσογείου στο 

βορειότερο σημείο του Ιονίου Πελάγους, στην είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας. 

Γειτνιάζει στα ανατολικά με τις δυτικές ακτές της Βαλκανικής (Ηπειρωτικές ακτές, 

νοτιο-δυτική Αλβανία) και δυτικά µε την νότια Ιταλία. Γεωμορφολογικά, ο Δήμος 

διαιρείται σε τρεις ζώνες, το βόρειο τμήμα, το κεντρικό και το νότιο.  

 
Το βόρειο μέρος της Κέρκυρας, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο πλάτος, αποτελείται 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της από βουνά και χωρίζεται σε δύο περιοχές : τον ορεινό 

όγκο του «Όρους» στα ανατολικά, και την λοφώδη έκταση, στα δυτικά το «Γύρο». Η 

ψηλότερη κορυφή του Όρους είναι ο Παντοκράτορας με υψόμετρο 906 μέτρων στο 

ανατολικό άκρο και δεύτερη το Στραβογκιάδι στο δυτικό άκρο. 

 
Το Κεντρικό τμήμα του νησιού έχει τριγωνική μορφή και μήκος περίπου 20 χλμ. Η 

λοφοσειρά της με απόκρημνες δυτικές ακτές σχηματίζει μικρές εξάρσεις, ενώ στη 

ανατολική ακτή σχηματίζονται όρμοι και χερσόνησοι, σε μια από τις οποίες, τη 

Χερσόνησο της Ανάληψης βρίσκεται η πόλη της Κέρκυρας. Το τμήμα αυτό 

χαρακτηρίζεται ως πεδινό με σειρές από λοφίσκους. Η κεντρική ζώνη καλύπτεται από 

βλάστηση ελαιώνων, εκτός από την άδενδρη κοιλάδα του ποταμού Έρμενου, γνωστή 

ως Λιβάδι του Ρόπα. 

 
Το νότιο τμήμα του νησιού είναι πεδινό με δενδρόφυτους λόφους. Ο ποταμός 

Μεσογγής, ο μεγαλύτερος ποταμός του νησιού πηγάζει από την ορεινή περιοχή των 

Αγίων Δέκα (με υψομ. 529 μ.) στην κεντρική ζώνη (Πηγή: Σ.Μ.Π.Ε. της μελέτης 

«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 
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8.3.2. Αναφορά εκτάσεων σχετιζόμενων με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου 

(κύρωση με το Ν. 3827/2010 Α’ 30) 

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο υιοθετήθηκε στις 20-10-2000 στην Φλωρεντία και 

κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 1-3-2004. H Ελλάδα έχει υπογράψει τη 

Συνθήκη στις 13/12/2000 η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3827/2010 (Α’ 30). 

 

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης δεν εμπίπτει στις εκτάσεις αυτές. 

8.3.3. Εντοπισμός ενδεχόμενων τοπιολογικών εξάρσεων σχετιζόμενων με το έργο 
ή τη δραστηριότητα. 

Η εγκατάσταση του έργου δεν σχετίζεται με πρόκληση τοπιολογικών εξάρσεων στην 

ευρύτερη περιοχή. 

8.3.4. Αναφορά στοιχείων σημαντικότητας και τρωτότητας του τοπίου 

Δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία για την περιοχή.  
 
8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  
 
Η Κέρκυρα γεωλογικά ανήκει στο εξωτερικό τμήμα της Ιόνιας γεωτεκτονικής ζώνης. 

Στην αύλακα αυτή της ιζηματογένεσης αποτέθηκαν ιζήματα που αρχίζουν από το 

τριαδικό και συνεχίζονται σε όλες τις βαθμίδες του μεσοζωικού μέχρι τη βάση του 

ηώκαινου. Τα ιζήματα αυτά είναι κυρίως ανθρακικά με παρεμβολές πυριτικών 

στοιχείων και μικρολατυποπαγών ασβεστόλιθων. 

 

 
 

Εικόνα 8.4.1.: Γεωτεκτονικό σχήµα των Ελληνίδων ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, Sm: 

Σερβοµακεδονική µάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, Pe: Ζώνη Παιονίας, Pa: Ζώνη Πάϊκου, Al: 

Ζώνη Αλµωπίας = Ζώνη Αξιού, Pl: Πελαγονική ζώνη, Ac: Αττικο-Κυκλαδική ζώνη, Sp: 

Υποπελαγονική ζώνη, Pk: Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη 
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Γαβρόβου-Τρίπολης, I: Ιόνιος ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au: Ενότητα 

«Ταλέα όρη - πλακώδεις ασβεστόλιθοι» πιθανόν της Ιονίου ζώνης (Κατά Μουντράκης, 

1983). 

 

Στη Β/ΒΑ πλευρά της Κέρκυρας αναπτύσσεται η μεγάλη ασβεστολιθική μάζα του 

Παντοκράτορα, η οποία αποτελεί και την σημαντικότερη υδρογεωλογική ενότητα της 

νήσου. Μικρότερες εμφανίσεις ανθρακικών πετρωμάτων υπάρχουν στη Β/Β∆ πλευρά 

και στο κεντρικό τμήμα της. Η τεκτονική διαμόρφωση της περιοχής είναι αποτέλεσμα 

της επίδρασης μιας σειράς από δυναμικά φαινόμενα. Η κύρια αλπική τεκτονική φάση 

αρχίζει το μειόκαινο, όταν σχηματίστηκαν οι πτυχές στις οριστικές σχεδόν μορφές τους 

και ακολούθησαν φαινόμενα όπως εφιππεύσεις, ρηξιγενείς μετατοπίσεις και εκδηλώσεις 

διαπυρισμού των εβαποριτών. Κυρίαρχες τεκτονικές δομές στην περιοχής είναι το 

μεγάλο αντίκλινο του Παντοκράτορα με διεύθυνση άξονα Β-Ν και το νότιο ρήγμα του. 

Στη βόρεια πλευρά του ορεινού όγκου σχηματίζεται ένα ευρύ σύγκλινο με άξονα 

περίπου Β∆–ΝΑ κατά την διεύθυνση των μεγάλων χειμάρρων. Στο Β-Α τμήμα 

δημιουργείται ανεστραμμένο σύγκλινο με άξονα εκτός της λεκάνης απορροής. Οι δυτικές 

υπώρειες του αντικλίνου του Παντοκράτορα, αποτελείται από ασβεστόλιθους 

μεσοζωικής ηλικίας οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένη καρστικοποίηση που συνδέεται 

με τις τεκτονικές δομές των ασβεστολίθων όπου κυριαρχούν οι ανεστραμμένες πτυχές 

και τα ρήγματα. Στον ορεινό όγκο του Παντοκράτορα αναπτύσσονται υψηλές κορυφές 

με προεξάρχουσες την Βίγλα (782 m), Παντοκράτορα (914 m), Στραβοσκιάδι (849 m), 

και Τσούκα (619 m). Η ασβεστολιθική μάζα του Παντοκράτορα καταλαμβάνει έκταση 

30,25 km2. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής που δέχεται είναι 1300 mm, με συντελεστή 

κατείσδυσης 40%, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού που κατεισδύει είναι της τάξης των 

15,7x106 κ.μ. 

 

Τα ασβεστολιθικά πετρώματα του κεντρικού τμήματος της Κέρκυρας καταλαμβάνουν 

έκταση 20,70 τετρ.χλμ. περίπου. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής που δέχεται είναι 1.300 

mm, με συντελεστή κατείσδυσης 35 %, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού που κατεισδύει 

είναι της τάξης του 9,5x106 κ.μ. Ο καρστικός υδροφορέας των τριαδικών λατυποπαγών 

συναντάται όχι σε μεγάλα βάθη κάτω από τις σύγχρονες αποθέσεις της περιοχής 

Κομπιτσίου – Βρυώνη όπως επίσης και κάτω από τις μειοκαινικές αποθέσεις των εκεί 

αναπτυσσόμενων λόφων. Γνωστές εκφορτίσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία 

μετρήσεων είναι α) Στη βόρεια πλευρά, το μεγάλο μέτωπο των παράκτιων πηγών «Αγ. 

Σπυρίδωνα» όπου και δημιουργείται υφάλμυρη λίμνη και β) Στη νότια πλευρά, πολλές 

υποθαλάσσιες εκφορτίσεις στην περιοχή της Υψούς. Στη λιμνοθάλασσα Χαλκιόπουλου 

πέραν των διακριτών πηγών Βρυώνη, Χρυσηίδα, Φουντάνα κλπ. πρέπει να 

εκφορτίζονται υπογείως και άλλες ποσότητες καρστικού νερού όπως προκύπτει από το 

είδος της βλάστησης στη ζώνη αυτή. Το βόρειο τμήμα της λεκάνης των τριαδικών 

λατυποπαγών εκφορτίζεται ανατολικά προς τη θάλασσα μέσω των παράκτιων πηγών 

που εκτείνονται από τον όρμο Υψούς έως και τον όρμο Γουβιών. Υπάρχουν επίσης 

υποθαλάσσιες εκφορτίσεις στην ίδια ζώνη. Εκτιμάται, με βάση τις πηγαίες εκφορτίσεις, 

ότι στο μέτωπο αυτό διακινούνται ετησίως περί τα 13x106 m3 υπογείου βεβαρημένο 

όμως από θειϊκά ιόντα λόγω διάλυσης των γύψων που συμμετέχουν στις εμφανίσεις 

των τριαδικών ανθρακικών λατυποπαγών. Νοτίως της λιμνοθάλασσας Χαλκιόπουλου 

τα τριαδικά λατυποπαγή επεκτείνονται μέχρι την περιοχή Αγ. ∆έκα και έρχονται σε 

επαφή με την θάλασσα βορείως και ανατολικώς του Αχιλλείου. ∆εν αναφέρονται όμως 
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εδώ σημαντικές εκφορτίσεις μέσω πηγών προς τη θάλασσα. Η προσχωματική λεκάνη 

καλύπτεται από τεταρτογενείς αποθέσεις με πολύμικτή λιθολογική σύσταση που 

καλύπτουν κατά θέσεις το ανάπτυγμα των τριαδικών λατυποπαγών. Οι τεταρτογενείς 

σχηματισμοί αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις και προσχώσεις πεδινών ζωνών, 

παράκτιες αποθέσεις και πλευρικά κορήματα. Συνίστανται από λιθολογικούς τύπους 

όπως άμμοι, αμμούχες άργιλοι, πηλοί, χάλικες, και τοπικά ημισυνεκτικοί ψαμμίτες. Το 

πάχος τους ανέρχεται σε λίγες δεκάδες μέτρα. Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται κατά 

θέσεις ασθενής φρεάτιος υδροφορία ανεξάρτητη αυτής των τριαδικών λατυποπαγών 

που εκμεταλλεύεται από αριθμό πηγαδιών. Οι υδροφόροι ορίζοντες που αναπτύσσονται 

στα υδροπερατά πετρώματα των προσχωσιγενών κυρίως σχηματισμών είναι ελεύθεροι 

ή μερικώς υπό πίεση και γενικά μικρής δυναμικότητας. Η εκμετάλλευση των υπόγειων 

νερών γίνεται από υδροληπτικά έργα μικρής απόδοσης τα οποία είναι κυρίως πηγάδια 

και γεωτρήσεις μικρού βάθους και διαμέτρου. 

 

Γνωστές εκφορτίσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία μετρήσεων είναι α) Στη 

βόρεια πλευρά, το μεγάλο μέτωπο των παράκτιων πηγών «Αγ. Σπυρίδωνα» όπου και 

δημιουργείται υφάλμυρη λίμνη και β) Στη νότια πλευρά, πολλές υποθαλάσσιες 

εκφορτίσεις στην περιοχή της Υψούς. Στη λιμνοθάλασσα Χαλκιόπουλου πέραν των 

διακριτών πηγών Βρυώνη, Χρυσηίδα, Φουντάνα κλπ. πρέπει να εκφορτίζονται υπογείως 

και άλλες ποσότητες καρστικού νερού όπως προκύπτει από το είδος της βλάστησης στη 

ζώνη αυτή. Το μεγαλύτερο τμήμα της υπόγειας υδροφορίας, 10-12x106 κ.μ./έτος είναι 

πιθανόν να εκφορτίζεται προς τη λιμνοθάλασσα Χαλκιόπουλου και μικρότερο προς τη 

θάλασσα στο ύψος του Αχιλλείου. Το βόρειο τμήμα της λεκάνης των τριαδικών 

λατυποπαγών εκφορτίζεται ανατολικά προς τη θάλασσα μέσω των παράκτιων πηγών 

που εκτείνονται από τον όρμο Υψούς έως και τον όρμο Γουβιών. Υπάρχουν επίσης 

υποθαλάσσιες εκφορτίσεις στην ίδια ζώνη. Εκτιμάται, με βάση τις πηγαίες εκφορτίσεις, 

ότι στο μέτωπο αυτό διακινούνται ετησίως περί τα 13x106 κ.μ. υπογείου βεβαρυμένο 

όμως από θειικά ιόντα λόγω διάλυσης των γύψων που συμμετέχουν στις εμφανίσεις 

των τριαδικών ανθρακικών λατυποπαγών. 

 
Είδος βυθού 
 

Το Ιόνιο Πέλαγος είναι από τις σημαντικές ωκεανογραφικά περιοχές των ελληνικών 

θαλασσών, αλλά και από τις πιο σημαντικές όσον αφορά τη οικολογική λειτουργία και 

την οικονομική αξία στις παράκτιες κοινωνίες που επηρεάζει. Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί 

τόσο εκτενώς όσο το Αιγαίο Πέλαγος (Papathanassiou and Zenetos, 2005, State of the 

Hellenic Marine Environment). Το Ελληνικό τμήμα του Ιονίου περιλαμβάνει την 

Ελληνική Τάφρο, με βαθύτερο σημείο έξω από τις ακτές της ΝΔ Πελοποννήσου (5.121 

m), που είναι και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Η Ελληνική Τάφρος συνεχίζεται 

κατά μήκος του Κρητικού Τόξου με βάθη συνήθως μεγαλύτερα από 4.000 m.  

 

Η μορφολογία του Ιονίου με τα νησιά, τη διαμόρφωση των ακτών και τις βαθιές λεκάνες 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία και την ανταλλαγή υδάτων μεταξύ αβαθών 

και βαθέων περιοχών. 

 

Το Ιόνιο Πέλαγος λοιπόν αποτελεί αναμφισβήτητα μια πλουτοπαραγωγική πηγή για τις 

παράκτιες οικονομίες της περιοχής. Οι οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν περιορίζονται στην αλιεία, αλλά 
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επεκτείνονται στην ιχθυοκαλλιέργεια καθώς και τον τουρισμό (παράκτιο και θαλάσσιο). 

Η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης των τομέων αυτών, αλλά και η ποιότητα ζωής 

των παράκτιων κοινωνιών εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την υγεία του 

οικοσυστήματος και το βαθμό ρύπανσης της θάλασσας που συντηρεί τις 

δραστηριότητες αυτές. 

 

Διάφορες μελέτες καταδεικνύουν ότι το Ιόνιο είναι μια από τις σχετικά καθαρές 

θάλασσες της Μεσογείου, όσον αφορά πετρελαιοκηλίδες, αλλά και όσον αφορά άλλους 

ανθρωπογενείς ρύπους. 

 

  
Εικόνα 8.4.2.: Βαθυμετρικός χάρτης της θαλάσσιας περιοχής Κέρκυρας. (Πηγή: 

NAVIONICS) 
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Εικόνα 8.4.3.: Επιφανειακή Κυκλοφορία του Ιονίου σε 

χάρτη επιφανειακής θερμοκρασίας. Πηγή: 

http://www.poseidon.hcmr.gr/ 

 

Τα πλεονεκτήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τον πλούτο και τη 

βιωσιμότητα της αλιείας είναι κυρίως γεωλογικά, υδραυλικά και κλιματολογικά με 

κυριότερα τα ακόλουθα: 

 

• Σημαντικούς, για την διατήρηση των αποθεμάτων των βαθέων υδάτων,  

βραχώδεις πυθμένες μέχρι και 1.300 m στο δυτικό τμήμα, και των πιο ρηχών 

νερών στο ανατολικό τμήμα με μέγιστο βάθος νερών στα 70 m οι οποίοι είναι 

εξαιρετικής σημασίας για την συντήρηση πληθυσμών  γεννητόρων και την μόνιμη 

είσοδο νέων αυγών και προνυμφών πολλών θαλάσσιων ειδών υψηλής εμπορικής αξίας. 

• Παρουσία  δύο πυλών, δίαυλος βορείου στενού Κέρκυρας και νοτίου Στενού που 

χωρίζουν το νησί από την Ηπειρωτική χώρα. Μια θαλάσσια ζώνη η οποία 

χαρακτηρίζεται από ισχυρά ρεύματα, υψηλή ανάμειξη υδάτων, την 

επανενεργοποίηση βενθικών θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν τη τροφική 

αλυσίδα και μόνιμες υψηλές εισροές νυμφών. 
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8.5. Φυσικό Περιβάλλον 

8.5.1. Φυσικοχημικές παράμετροι  

Στην συνέχεια παρατίθενται στοιχεία που έχουν αντληθεί από σχετική 

βιβλιογραφία (βιβλιογραφικά στοιχεία) καθώς και στοιχεία που προκύπτουν 

από την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας του φορέα (μετρήσεις του φορέα). 

 
Φυσική Ωκεανογραφία 
 

Δυναμικά χαρακτηριστικά - Κυκλοφοριακές δομές 
 
Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 
Σύμφωνα με τους Theocharis et al. 1993 και Malanotte-Rizzoli et al. 1997, οι κυρίαρχες 

μόνιμες δομές στην κυκλοφορία του Ανατ. Ιονίου Πελάγους είναι ένας κυκλωνικός 

σχηματισμός (Κρητικός Κυκλώνας, Cretan Cyclone CC) νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ 

βορειότερα του CC κοντά στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, εντοπίζεται ένας 

ισχυρός αντικυκλώνας γνωστός με το όνομα «Πέλοπας» (Pelops Anticyclone, PA). (Οι 

στρόβιλοι μαζί με την επιφανειακή κυκλοφορία φαίνονται στην Εικόνα 8.5.3). Ο CC 

περιορίζεται κατά βάθος στο ανώτερο θερμοκλινές και στο ενδιάμεσο στρώμα χωρίς να 

εμφανίζεται κάτω από τα 400 m περίπου. Ο «Πέλοπας» είναι ισχυρά βαροτροπικός 

κάτω από τα 100 m και εντοπίζεται αρκετά έντονος μέχρι τα 800m. Στο κέντρο του 

εγκλωβίζει επιφανειακά νερά προερχόμενα κυρίως από το Κρητικό Πέλαγος, τα οποία 

είναι πιο θερμά και αλμυρά από τις μάζες του LIW που τον περιβάλλουν. 

 
Την τελευταία δεκαετία διατυπώθηκε η άποψη ότι η επιφανειακή κυκλοφορία στο 

Βόρειο Ιόνιο υπόκειται σε κυκλοφοριακές αναστροφές ενός σχηματισμού που 

ονομάστηκε North Ionian Gyre (NIG). Έτσι, κατά την περίοδο του ΕΜΤ και ως το 1997 ο 

NIG παρουσίασε αντικυκλωνική φορά, από το 1997 ως το 2006 κυκλωνική, ενώ από το 

2006 ως το 2011 – 2012 ξανά αντικυκλωνική. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή ανάμεσα 

στο Β. Ιόνιο και την Αδριατική αναπτύσσεται μια ταλάντωση η οποία όταν ο NIG είναι 

κυκλωνικός έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο μαζών υψηλής αλατότητας προς την 

Αδριατική, ενώ αντίθετα όταν ο NIG είναι αντικυκλωνικός φέρνει προς την Αδριατική 

μάζες χαμηλότερης αλατότητας. (Borzelli et al. 2009, Gacic et al. 2010, 2011). H 

σχηματική απεικόνιση των διαφορετικών φάσεων του NIG φαίνεται στην Εικόνα 8.5.2. 

(από Gacic et al. 2010). 

 
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές (Theocharis et al. 2014, Krokos et al. 2014, Velaoras et al. 
2014), οι αλλαγές στην κυκλοφορία του ανώτερου θερμοκλινούς του Ιονίου οφείλονται 

σε παρεκκλίσεις της πορείας του AIS είτε προς την Αδριατική Θάλασσα (αντίστοιχη του 

αντικυκλωνικού NIG) είτε προς το ανατολικό τμήμα της Αν. Μεσογείου (αντίστοιχη του 

κυκλωνικού NIG) που σχετίζονται με την παραγωγή πυκνών νερών στην Αδριατική 
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θάλασσα ή το Αιγαίο Πέλαγος, αντίστοιχα. Η Εικόνα 8.5.3. δείχνει τους δύο 

διαφορετικούς τρόπους κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με την 

παραπάνω θεωρία (από Velaoras et al. 2014). 

 
 

 

Εικ. 8.5.1. Απεικόνιση της επιφανειακής κυκλοφορίας στο Ιόνιο Πέλαγος: α) 

Κυκλοφορία στην επιφάνεια, β) Κυκλοφορία σε ενδιάμεσα βάθη. Οι συνεχείς γραμμές 

δείχνουν τα μόνιμα δυναμικά χαρακτηριστικά. Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν την 

κίνηση των μαζών (από Malanotte-Rizzoli et al. 1997). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη 
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε 

συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση 

Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 

 

  
Εικ. 8.5.2. Απεικόνιση της επιφανειακής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος: α) 
Κυκλοφορία στην αντικυκλωνική φάση του NIG, β) Κυκλοφορία στην κυκλωνική φάση 
του NIG (από Gacic et al. 2010). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις 

Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 
 

 

Εικ. 8.5.3. Απεικόνιση των δύο τρόπων της επιφανειακής κυκλοφορίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και το Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Με γαλάζιο χρώμα οι χαμηλής αλατότητας μάζες 
του MAW, με κόκκινο χρώμα οι υψηλής αλατότητας μάζες Αιγιακής/Λεβαντινής 
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προέλευσης και με σκούρο μπλε χρώμα η επακόλουθη παραγωγή πυκνών νερών από το 
Αιγαίο ή την Αδριατική, αντίστοιχα (από Velaoras et al. 2014). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 
στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική 
Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. 
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 
 

Οξυγόνωση των υδάτων 
 

Τα όρια της συγκέντρωσης του οξυγόνου για την διαβίωση των ψαριών έχουν 

καθοριστεί με την ΚΥΑ 46399/4352/86 (ΦΕΚ 438Β/3-7-86) αλλά μόνο για τα γλυκά 

νερά. Το επιθυμητό όριο για το διαλυμένο οξυγόνο είναι ≥8mg/l το 50% του χρόνου και 

≥5mg/l το 100% του χρόνου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι ≥7mg/l το 50% του χρόνου 

και ≥4mg/l το100% του χρόνου. 

 

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργεί συνεχώς ο φορέας στην θέση εγκατάστασης της 

υφιστάμενης πλωτής μονάδας, η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου, κυμαίνεται 

στα κατάλληλα για την ιχθυοκαλλιέργεια, επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

 

Θερμοκρασία  - αλατότητα  

 

Στην παρακάτω εικόνα 8.5.4. φαίνονται οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας και της 

αλατότητας στην θαλάσσια περιοχή κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο. 

 
Εικόνα 8.5.4. Χειμερινές και καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 
αλατότητας (πρόγραμμα POEM-Papathanassiou and Zenetos, 
2005, State of the Hellenic Marine Environment).  

 

Κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο το θερμοκλινές που αναπτύσσεται σε 

προηγούμενες εποχές εξαλείφεται και παρατηρείται μια γενική θερμοκρασιακή 

ομογένεια στην Ανατολική Θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας. Στον κόλπο νοτιότερα της 

υπό εξέταση περιοχής αναπτύσσεται θερμοκλινές τους θερινούς μήνες σε βάθη από 5-50 
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m. Η υδάτινη στήλη υπεράνω του θερμοκλινούς λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας 

και της αυξημένης εξάτμισης χαρακτηρίζεται από αυξημένη αλατότητα του νερού η 

οποία στο τέλος του θέρους φθάνει 39,5 ‰ και σχηματίζει ένα θερμό στρώμα. Οι 

τυπικές θερμοκρασίες στην επιλεγμένη περιοχή είναι 11 ο C έως 15 ο C το χειμώνα και 

μέχρι 25 ο C τη θερινή περίοδο. 

 
Χημική Ωκεανογραφία 
 
Γενικά στοιχεία 

Οι συγκεντρώσεις διαφόρων αλάτων μπορεί να αποτελούν θετικό ή αποτρεπτικό 

παράγοντα σε μία περιοχή για την λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Για την 

σωστότερη ανάπτυξη των υδρόβιων οργανισμών πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 

συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων. Η συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων 

επηρεάζεται σημαντικά από τις φερτές ύλες των ποταμών, ειδικά όταν στις λεκάνες 

απορροής τους υπάρχουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως στην περίπτωση του 

Αμβρακικού κόλπου (γεωργικά απόβλητα, αστικά λύματα κ.α). 

 
Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 
Διαλυμένο οξυγόνο και θρεπτικά άλατα – Ιόνιο Πέλαγος 

Η Αδριατική είναι ως γνωστόν η κύρια πηγή βαθειών νερών της Ανατολικής Μεσογείου 

(Rizzoli et al. 1997, Εικ. 4.47). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι κατά τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο, δημιουργείται στην νότιο Αδριατική νερό πολύ πυκνό και πολύ 

οξυγονωμένο από κάθετη ανάμειξη επιφανειακού και ενδιάμεσου αλμυρού νερού (Wust 

1961). Τον Απρίλιο του 1986 κατά την διάρκεια ενός ωκεανογραφικού ταξιδιού στα 

πλαίσια του προγράμματος POEM, παρατηρήθηκε κοντά στον βυθό νοτίως του στενού 

του Οtranto νερό πολύ πυκνό (σθ~ 29.17 ) και πολύ οξυγονωμένο (Ο2 > 5.2 ml/l) το 

οποίο ονομάσθηκε Adriatic Bottom Water (AdBW) (Souvermezoglou et al. 1992). Η μάζα 

αυτή στην πορεία της προς τον νότο διαπιστώθηκε ότι χάνει μέρος από το οξυγόνο της, 

ενώ εμπλουτίζεται σημαντικά σε θρεπτικά άλατα. Η κυκλοφορία καθώς και οι 

διεργασίες δημιουργίας και μεταφοράς θαλασσίων μαζών διαφορετικών 

χαρακτηριστικών έχουν περιγραφεί με λεπτομέρεια από το POEM Group (1992). To 

Ιόνιο λαμβάνει τα βαθειά νερά που δημιουργούνται στην Αδριατική μέσω των στενών 

του Ότραντο, ενώ το επιφανειακό στρώμα λαμβάνει τα νερά του Ατλαντικού (Modified 

Atlantic Water, MAW) μέσω των στενών της Σικελίας. To λεβαντινό νερό (LIW) 

εντοπίζεται σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσσογείου (Λεβαντίνη, Ιόνιο, Κρητικό, 

Αιγαίο). 

 

Τον Ιούνιο 1999 πραγματοποιήθηκε ένας διαμεσογειακός πλόας σχεδόν κατά μήκος της 
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λεκάνης της Μεσογείου. Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου στο επιφανειακό 

στρώμα είναι υψηλές, ενώ οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε βάθος 50-75m και 

σχετίζονται με την αυξημένη φωτοσυνθετική διεργασία. Οι τιμές των θρεπτικών αλάτων 

στο επιφανειακό στρώμα είναι πολύ χαμηλές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που είναι 

χαμηλότερες από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου μέτρησης. To LIW ανιχνεύεται 

στα 300-600m βάθος περίπου και χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλότερες τιμές 

διαλυμένου οξυγόνου και αυξημένες τιμές θρεπτικών (5.45 μmol/L για τα νιτρικά, 0.274 

μmol/L για τα φωσφορικά άλατα). Σε βάθη μεγαλύτερα από 1000m οι τιμές των 

νιτρικών αλάτων ήταν 3.97 ± 0.96 μmol/L και των φωσφορικών 0.158 ± 0.035 μmol/ 

(Krasakopoulou & Sourmezoglou 2006). O λόγος Ν:Ρ είναι αρκετά μεγαλύτερος από την 

αναλογία Redfield υποδεικνύοντας ότι το σύστημα έχει έλλειψη φωσφόρου σε σχέση με 

το άζωτο. 

 

Το 2000, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG πραγματοποιήθηκε 

ωκεανογραφικός πλόας στην περιοχή του Ιονίου πελάγους. Παρακάτω, παρουσιάζονται 

οι κατανομές του Διαλυμένου Οξυγόνου και των Θρεπτικών αλάτων στην υδάτινη στήλη 

των περιοχών που προτείνονται για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

Τα αποτελέσματα του ταξιδιού του Μαρτίου 2000 του προγράμματος INTERREG 

δείχνουν ότι τα βαθειά νερά στα στενά του Οtranto, Adriatic Bottom Water (AdBW), 

έχουν τις υψηλότερες τιμές του οξυγόνου και συγχρόνως είναι λιγότερο αλμυρά (Ο2 ~ 

4.7 ml/L , S ~38.7) σε σχέση με τα βαθειά νερά της Ανατολικής Μεσογείου, Eastern 

Mediterranean Water (EMDW) (Ο2 ~ 4.3 ml/l , S~38.8). Αντίστοιχα το (EMDW) είναι 

πλουσιότερο σε θρεπτικά άλατα σε σύγκριση με το (AdBW). 

 

Οι συγκεντρώσεις οξυγόνου και θρεπτικών αλάτων στην μάζα Levantine Intermediate 

Water – Cretan Intermediate Water (LIW-CIW), η οποία έχει τις μεγαλύτερες τιμές 

αλατότητας, κυμαίνονται: Ο2 ~ 4.7 ml/l , ΝΟ3 ~ 2.8 μmol/l , SiO4 ~3.0 ,mol/l , PO4 ~0.1 

μmol/l. 

 

Θρεπτικά άλατα - περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας  

 

Η συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων σε βάθη μικρότερα από 40m είναι της ίδιας 

τάξης μεγέθους με αυτές των ολιγοτροφικών νερών της Μεσογείου. Η περιοχή αυτή του 

Ιονίου χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων σε σχέση με 

τον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο (Andersen & Cammack, 1972; Friligos et al., 

1986).  

 

Στην ευρύτερη περιοχή μετεγκατάστασης της μονάδας οι συγκεντρώσεις των νιτρικών 

αλάτων (σύνολο αζώτου, ΣΝ) κυμαίνονται από 0,23 έως 2,25 mg-atΝ/l, των 

φωσφορικών από 0,04 έως 0,55 mg-at P/l και των πυριτικών από 0,46 έως 1,08 mg-at/l 

(Βουτσίνου-Ταλιαδούρη et al. 1991). 

 

Αναφορικά στις τιμές των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων που προέκυψαν από 

τις δειγματοληψίες που διενεργεί ο φορέας στη θέση εγκατάστασης της υφιστάμενης 

πλωτής του μονάδας, προκύπτει ότι η περιεκτικότητα σε θρεπτικά άλατα είναι σε 

κατάλληλα επίπεδα όσον αφορά την εκτροφή θαλασσινών ψαριών. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης ύδατος από πιστοποιημένο 
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εργαστήριο που διενεργεί σχετικές μετρήσεις για το θαλασσινό νερό στη θέση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της υφιστάμενης πλωτής μονάδας του φορέα 

(συνημμένες στην παρούσα, βλ. Παράρτημα), το μήνα Μάϊο του 2017 καθώς και τον 

Ιούλιο του 2017 προέκυψαν τα κατωτέρω αποτελέσματα:  

 

ΜΑΪΟΣ 2017 

 

 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

 

 

 
 

Επιπρόσθετα, μετρήσεις της συγκέντρωσης των νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών 

ιόντων έγιναν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε δειγματοληψίες που 

πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο 2016 από το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «Ιζηματολογική - γεωχημική μελέτη ιζημάτων 

πυθμένα και φυσικοχημικών παραμέτρων υδάτων σε πάρκο υδατοκαλλιεργειών της 

εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.».  

 

Οι δειγματοληψίες περιλάμβαναν τρεις (3) σταθμούς (ST1, ST2 και ST3): 

 

 
 

Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, στα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των 

υδάτων από τις δειγματοληψίες, οι τιμές της συγκέντρωσης που προέκυψαν ήταν: 

 

 

 

 

 

 

4 
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Στα υδάτινα δείγματα μετρήθηκαν η θερμοκρασία, η αγωγιμότητα και το διαλυμένο 

οξυγόνο, in situ από το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

 
 

Μετρήσεις διενεργήθηκαν στα ανωτέρω δείγματα θαλασσινού νερού, και όσον αφορά 

την συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων κάδμιο Cd, χρώμιο Cr, χαλκός Cu, μαγνήσιο Mg, 

νικέλιο Ni, μόλυβδος Pb και ψευδάργυρος Zn. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

κατωτέρω: 

 

 
 

Σύμφωνα και με την Έκθεση του Πανεπιστημίου Πατρών, οι χημικές αναλύσεις των 

θρεπτικών αλάτων και των βαρέων μετάλλων των υδάτινων δειγμάτων κυμαίνονται σε 

φυσιολογικά επίπεδα και βρίσκονται κάτω από τα επιτρεπτά όρια ποσιμότητας του 

νερού σύμφωνα με την Οδηγία 98/83 της ΕΕ. 

 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

100 

Μετρήσεις στο ίζημα 

 

1. Μετρήσεις από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο θαλάσσιο ίζημα: 

 

Η δειγματοληψία ιζήματος πραγματοποιήθηκε 16/11/2016 στους σταθμούς ST1 

(μονάδα), ST2 (μάρτυρας), ST3 (πλησίον εκβολής αγωγού βιολογικού καθαρισμού) και 

ST4 (15 m από την εκβολή του αγωγού βιολογικού καθαρισμού). Στα δείγματα 

πραγματοποιήθηκε κοκκομετρική ανάλυση, μέτρηση του ολικού οργανικού άνθρακα 

(T.O.C.) (μέθοδος οξείδωσης με διχρωμικό κάλιο K2Cr2O7 - Walkley and Black 1934), 

του ολικού άνθρακα (TC), του ολικού αζώτου (ΤΝ) με τη χρήση στοιχειακού αναλυτή 

τύπου CHNS-O EA 1108 Elemental Analyzer της εταιρείας Carlo Erba. Ο προσδιορισμός 

του ολικού φωσφόρου (ΤP) πραγματοποιήθηκε φασματοφωτομετρικά κατά APHA-

4500 και των βαρέων μετάλλων με εκχύλιση με DTPA για το προσδιορισμό των βιο-

διαθέσιμων, ιοντο-αλλάξιμων μετάλλων και με χρήση ICP-OES.  

 

 
Εικόνα 8.5.5.: Τα συλλεχθέντα δείγματα των ιζημάτων, μετά από ξήρανση, από τους 

σταθμούς δειγματοληψίας ST1, ST2, ST3 και ST4. Πηγή: Έκθεση Πανεπιστημίου 

Πατρών, 2016.  
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Αποτελέσματα 

 

Κοκκομετρική Ανάλυση – Κατάταξη ιζημάτων πυθμένα 

 

Από τα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης προκύπτει ότι ο πυθμένας στις 

θέσεις που συλλέχθηκαν τα δείγματα αποτελείται από ιζήματα αμμώδους ιλύος. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κλάσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.5.1., ενώ η κατανομή των ποσοστών και η κατάταξη των 

δειγμάτων με τη χρήση τριγωνικού διαγράμματος κατά FOLK στην Εικόνα 8.5.6. Δεν 

παρατηρείται κάποια μεγάλη διαφοροποίηση των ιζημάτων ως προς το κοκκομετρικό 

τους μέγεθος ενώ τα υψηλότερα ποσοστά λεπτόκοκκου κλάσματος παρατηρούνται στο 

δείγμα ST1 (Θέση μονάδας) (Πίνακας 8.5.1.). 

 

Πίνακας 8.5.1.: Αποτελέσματα κατάταξης ιζημάτων πυθμένα - κοκκομετρικής 

ανάλυσης των δειγμάτων, με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κλάσης. Πηγή: Έκθεση 

Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. 
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Εικόνα 8.5.6. Τριγωνικό διάγραμμα κατάταξης των δειγμάτων κατά Folk. Πηγή: 

Έκθεση Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. 

 
Γεωχημική ανάλυση Ιζημάτων  

 

Τα αποτελέσματα των γεωχημικών αναλύσεων των ιζημάτων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 8.5.2.. Όλες οι τιμές κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα.  

 

Πίνακας 8.5.2.: Αποτελέσματα ποσοτικού προσδιορισμού κύριων βαρέων μετάλλων 

και ιχνοστοιχείων. Πηγή: Έκθεση Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. 

 
 

Στην παρούσα έκθεση για την αξιολόγηση των γεωχημικών αναλύσεων των ιζημάτων 

χρησιμοποιούνται τα κριτήρια ποιότητας ιζημάτων (Sediment Quality Guidelines) με 

βάση τις οριακές τιμές τοξικότητας για θαλάσσια ιζήματα έτσι όπως καθορίζονται από 

MacDonald et al. (2010) και κατά (Burton, 2002) οδηγίες για τα όρια βαρέων μετάλλων 

σε ιζήματα (Threshold Effect Level in sediment quality guidelines for metals). Τα 

ανωτέρω όρια ελέγχου ποιότητας των ιζημάτων δεν αποτελούν όρια τα οποία 

έχουν καθιερωθεί από την ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου μπορούν να 

αξιολογηθούν μερικώς και να αποτελέσουν μόνο την βάση (baseline) για την 

περαιτέρω παρακολούθηση - περιβαλλοντική εκτίμηση των μεταβολών στις 

συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων. 

 

Οι οριακές τιμές τοξικότητας των εξεταζόμενων βαρέων μετάλλων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 8.5.3. 
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Πίνακας 8.5.3.: Οριακές τιμές τοξικότητας κύριων βαρέων μετάλλων σε θαλάσσια 

ιζήματα MacDonald et al. (2010). Πηγή: Έκθεση Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. 

 
 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (2016), από τις αναλύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις των γεωχημικών παραμέτρων των 

βαρέων μετάλλων στα θαλάσσια ιζήματα των σταθμών ST2, ST2, ST3 και ST4 

κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 

2. Μετρήσεις που διενεργεί ο φορέας στο θαλάσσιο ίζημα: 

 

Ο φορέας πραγματοποιεί τακτικά δειγματοληψίες στο θαλάσσιο ίζημα και μετρήσεις 

αναφορικά με τις παραμέτρους: οργανική ύλη, ολικό άζωτο καθώς και για την 

συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος. Παρατίθενται 

κατωτέρω και συνημμένα στην παρούσα, αποτελέσματα δειγματοληψιών στο θαλάσσιο 

ίζημα στην περιοχή λειτουργίας της μονάδας, από το Φεβρουάριο του 2017 και τον 

Απρίλιο του 2017: 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

 
 

Ο φορέας επίσης πραγματοποιεί μετρήσεις στην σάρκα των ψαριών της μονάδας, 

αναφορικά με την συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων κάδμιο, μόλυβδος και 

υδράργυρος. Παρατίθενται κατωτέρω και συνημμένα στην παρούσα, αποτελέσματα 

δειγματοληψιών από το Μάρτιο του 2017 και τον Ιούλιο του 2017: 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017: 
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Βιολογική Ωκεανογραφία 

 

Φυτοπλαγκτόν 

 

Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 

Οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από 

παλαιότερες ή πιο πρόσφατες μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, ομαδοποιήθηκαν 

σε γεωγραφικές ενότητες και αντιστοιχήθηκαν στα πλησιέστερα οικόπεδα, όπως 

ορίσθηκαν στο χάρτη της Εικόνας 8.9.1. 

 

Δυτικές ακτές Κέρκυρας-Διαπόντια νησιά (οικόπεδα 1,2,3,4) 

 

Στη διάρκεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων POEM (1985-1988), MATER (1999), 

INTERREG-ΙΙ, Ελλάδας-Ιταλίας (2000), SESAME (FP6, 2007-2010), Πρόγραμμα 

παρακολούθησης παράκτιων και μεταβατικών υδάτων (WFD) (2012-σήμερα) 

πραγματοποιήθηκαν εποχικοί ερευνητικοί πλόες (άνοιξη και φθινόπωρο) κατά τους 

οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία για τις φυτοπλαγκτονικές 

βιοκοινωνίες από ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών του Ιονίου πελάγους. 

 

Οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης α (μέσοι όροι τιμών από την επιφάνεια μέχρι τα 100 

μέτρα βάθος) παρουσιάζονται στον Πίνακα XVIII. Στο ανοικτό Ιόνιο Πέλαγος, οι μέσες 

τιμές χλωροφύλλης στη στήλη του νερού είναι σχετικά χαμηλές και κυμαίνονται από 

0.002-0.212 mg.m-3. 

 

Χαρακτηριστικό της κατανομής τον Μάρτιο είναι οι σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένες 

συγκεντρώσεις χλωροφύλλης α στην ανώτερη εύφωτη ζώνη του νερού (από την 

επιφάνεια μέχρι το βάθος των 75-100m περίπου), σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο, όπου 

οι ελάχιστες τιμές σημειώνονται στην επιφάνεια και αυξάνονται προοδευτικά με το 

βάθος. Στο ανοικτό Ιόνιο, στην τομή νότια της Λευκάδας και στη τομή νότια των Παξών 

(Εικόνα 4.96), μέγιστα σημειώθηκαν συνήθως στα 75m βάθος. Τα μέγιστα αυτά 

σχηματίζονται σε μεγαλύτερα βάθη απ' ότι στην επιφάνεια, επειδή οι συγκεντρώσεις 

των θρεπτικών αλάτων είναι ελάχιστες στην επιφάνεια λόγω του ότι το θερμοκλινές και 

το πυκνοκλινές εμποδίζουν την παροχή των θρεπτικών αλάτων από τα βαθύτερα 

πλουσιότερα σε θρεπτικά άλατα στρώματα προς την ανώτερη στήλη του νερού. 

 

Στα βάθη των 150-200 μέτρων οι τιμές ελαττώνονται σημαντικά.  



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

106 

Πίνακας 8.5.4.: Μέσες τιμές χλωροφύλλης α (mg.m-3) στην ανώτερη στήλη του νερού 

(2-100m), στα υπό διερεύνηση ‘θαλάσσια οικόπεδα’ του Ιονίου πελάγους. 

 
 

Διευκρινίζεται ότι η θέση εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας βρίσκεται 

ανατολικά του υπό διερεύνηση θαλάσσιου οικοπέδου 1, σύμφωνα με την εικόνα 

8.9.1., χωρίς να εμπίπτει σε αυτό.  

 

Η οικολογική κατάσταση στο ανοιχτό Ιόνιο πέλαγος χαρακτηρίζεται καλή έως υψηλή, 

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (WFD/WaterFramework 

Directive) και όπως καθορίζεται για τα διάφορα ευρωπαϊκά υδάτινα περιβάλλοντα και 

συγκεκριμένα για την Ανατολική Μεσόγειο (Pagou 2008, MEDGIG report - June 2007). 

 

Παρόμοια μελέτη των φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών στα Διαπόντια νησιά Βορείου 

Ιονίου (Οθωνοί, Ερείκουσσα και Μαθράκι) το καλοκαίρι και τον χειμώνα του 2013 

(CoCoNET FP7) έδειξε ότι η συγκέντρωση χλωροφύλλης α το καλοκαίρι κυμάνθηκε σε 

χαμηλά επίπεδα από 0.034 έως 0.067 mg.m-3, ενώ τη χειμερινή περίοδο παρατηρήθηκαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις (0.002 έως 0.208 mg.m-3). Η εποχιακή κατανομή της 

φυτοπλαγκτονικής πρωτογενούς παραγωγής (ως τιμή αφομοίωσης του 14C) 

εμφανίζεται παρόμοια με αυτή της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας. Τον Μάρτιο οι μέσες 

τιμές στην στήλη του νερού από 2-100m κυμαίνονται από 0.118 mgCm-3h-1 στο 

ανοικτό Ιόνιο, ενώ τον Σεπτέμβριο δεν εμφανίζουν σημαντική μεταβολή (0.114 mgCm-

3h-1). Στο ανοικτό Ιόνιο πέλαγος η πρωτογενής παραγωγή καθώς και τα μέγιστα της 

χλωροφύλλης οφείλονται κυρίως στο πικοφυτοπλαγκτό, όπου η ανάπτυξη του 

φυτοπλαγκτού βασίζεται πρωταρχικά στην αναγέννηση των θρεπτικών (Cassotti et al. 

2003). 
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Εικόνα 8.5.7. Κατακόρυφη κατανομή της χλωροφύλλης α (mg.m-3) στην τομή νότια 

της Λευκάδας (1.) και νότια των Παξών (2.) τον Μάρτιο (Α) και τον Σεπτέμβριο 2000 

(Β). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & 

Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. 

Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 

 

Φυτοβένθος 

 

Posidonia oceanica 

 

Γενικά στοιχεία – βιβλιογραφία 

 

Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 

Η «Ποσειδώνια» Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 είναι ενδημικό και κυρίαρχο 

φανερόγαμο της Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική αξία και επηρεάζει 

άμεσα ή έμμεσα μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. αλιεία, τουρισμός, 

παράκτια ανάπτυξη). Η σημασία της στη δομή και λειτουργία των παραλιακών 

οικοσυστημάτων είναι τέτοιου βαθμού, ώστε να αναφέρεται ως «κατασκευαστής» 

οικοσυστημάτων και να προστατεύεται από την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 

92/43/ΕΚ) ως οικότοπος προτεραιότητας (1120). 
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Τα λιβάδια του P. oceanica, αποτελούν ενδιαίτημα και εκκολαπτήριο πολλών θαλάσσιων 

ζωικών και φυτικών οργανισμών. Συνολικά, υπολογίζεται ότι τα καταγεγραμμένα 

τυπικά είδη χλωρίδας και πανίδας υπερβαίνουν τα 900. Επίσης, προσελκύονται 

περιοδικά με στόχο την θήρευση ή την αναπαραγωγή και άλλα είδη (κυρίως ψαριών και 

μαλάκιων) που ζουν σε διαφορετικές οικολογικές ζώνες. Ο πλούτος των ειδών που 

συναντάται είναι τέτοιου μεγέθους ώστε μόνο οι ζωικοί οργανισμοί που ζουν σε 10 

στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν συνολική βιομάζα 10 τόνων. Η υψηλή 

βιοποικιλότητα που συναντάται, οφείλεται κυρίως στην πολύπλοκη δομή των λιβαδιών. 

Τα ευμεγέθη φύλλα σε συνδυασμό με το πυκνό ριζικό σύστημα προσφέρουν τέτοια 

ποικιλία ενδιαιτήματος, ώστε να αποικούνται από είδη με διαφορετικά οικολογικά 

χαρακτηριστικά και να διαιρούνται σε διαφορετικές βιοκοινότητες (Peres 1967). 

Ουσιαστικά, στο οικοσύστημα της P. oceanica συνδυάζονται η ανώτερη βιοκοινότητα 

των φύλλων, η κατώτερη του υποστρώματος και η ενδοβενθική του ριζικού 

συστήματος. Πρώτον, τα φύλλα προσφέρουν κατάλληλο υπόστρωμα για φύκη και 

εδραιωμένα αιωρηματοφάγα ζώα, καθώς και βοσκητές και σαρκοφάγους οργανισμούς. 

Δεύτερον, η πυκνή βλάστηση παρέχει κατάλληλες σκιερές συνθήκες, ώστε στην 

κατώτερη βιοκοινότητα να συναντώνται τυπικά είδη μεγαλύτερων βαθών, που δεν 

μπορούν να επιβιώσουν σε τόσο υψηλά σημεία της υποπαράλιας ζώνης (Molinier 1960). 

Τέλος, τα σκληρά και πυκνά ριζώματα μεταβάλουν το ομοιογενές αμμώδης υπόστρωμα 

σε σύστημα διαύλων και κοιλοτήτων, που αποικείται από τυπικά είδη των 

κοραλλιογενών βιοκοινοτήτων. 

 

Στις Εικόνες κατωτέρω απεικονίζεται η εκτίμηση της κατανομής των λιβαδιών P. 

Oceanica σε περιοχές του Ιονίου πελάγους όπου βρίσκονται τα οικόπεδα 1-11 και 

βασίζεται στα αποτελέσματα του Ερευνητικού Έργου MEDISEH (EU DG MARE,) δηλαδή 

είναι προσομοίωση που στηρίχτηκε στα δεδομένα πεδίου των χαρτών Natura 2000 

διορθωμένα πάνω στις ισοβαθείς της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και με γνωμοδότηση 

εμπειρογνωμώνων. Τα λιβάδια της P. οceanica βρίσκονται κυρίως κατά μήκος της 

ακτογραμμής στην περιοχή μελέτης και περιορίζονται σε ρηχά νερά, λιγότερο από 45 

μέτρα σε βάθος. Ωστόσο, στο Ιόνιο πέλαγος εμφανίζονται σε μεγαλύτερη έκταση, όπου η 

κλίση του βάθους αναπτύσσεται σταδιακά π.χ. σε σχέση με το Κορινθιακό κόλπο (Εικ. 4. 

107 σύμφωνα με την Fig. 2 από Issaris et al 2012). 

 

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη P. oceanica και 

μπορούν άμεσα να βλάψουν το φυτό είτε με μηχανικά μέσα, είτε έμμεσα να 

μεταβάλλουν τις οικολογικές συνθήκες που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του. 

Λόγω της υψηλής ανάγκης των φυτών για επαρκή φωτισμό και κατάλληλες συνθήκες 

υποστρώματος, το P. oceanica είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μεταβολές της διαύγειας της 

υδάτινης στήλης και της ποιότητας του ιζήματος. 

 

Παρατίθεται η εικόνα 8.5.8. όπου απεικονίζεται η εκτίμηση της κατανομής 

λιβαδιών του είδους P. Oceanica στο Βόρειο Ιόνιο, στην ευρύτερη περιοχή των 

οικοπέδων 1-4, που γειτνιάζει με την περιοχή του έργου. 
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Εικόνα 8.5.8.: Εκτίμηση της κατανομής λιβαδιών του είδους P. oceanica στο Βόρειο 

Ιόνιο στην ευρύτερη περιοχή των οικοπέδων 1-4. Πηγή: Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης 

Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής 

Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – 

Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 

 

Στοιχεία αναφορικά με την περιοχή μελέτης  

 

Για την περιοχή μελέτης του έργου έχει εκπονηθεί «Αναλυτική έκθεση του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας» με σκοπό τη διερεύνηση της χωρικής εξάπλωσης επιβενθικών 

προστατευόμενων δομών στην περιοχή του έργου, που συνοδεύεται από σχετικό 

Σκαρίφημα. Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση:  

 

Όσον αφορά την μονάδα των 25 στρεμμάτων στην υφιστάμενη θέση: 

 

«Στην θαλάσσια περιοχή των 25 στρ. και σε απόσταση περίπου 100m από τα όρια αυτής ο 

πυθμένας χαρακτηρίζεται από μαλακό υπόστρωμα χωρίς βλάστηση (λασπώδες συνεκτικό 

ή λασπώδες) και σε μικρό ποσοστό από αδρό λασπώδες υπόστρωμα κυρίως σε θέσεις 

κάτω από τους κλωβούς εκτροφής της μονάδας. Η απουσία του είδους Posidonia oceanica 

(ποσειδωνία) στην θέση είναι χαρακτηριστική, ενόσω η παρουσία της είναι εμφανής στην 

ζώνη βάθους 5-21m εκατέρωθεν της θέσης και σε απόσταση περίπου των 100m από τα 

όρια της θαλάσσια περιοχή των 25 στρ. Επίσης, τόσο στον πυθμένα που ορίζει η θαλάσσια 

περιοχή των 25 στρ. όσο και στο σύνολο της ερευνούμενης περιοχής (450 στρ) δεν 

εντοπίσθηκε κάποιο από τα προστατευόμενα ενδιαιτήματα (κοραλλιογενή ενδιαιτήματα 

Ευρύτερη 

περιοχή 

του έργου 
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και ασβεστοφυκικοί βυθοί) σύμφωνα με τον κανονισμό 1967/2006 για την μεσογειακή 

αλιεία». 

 

Επιπρόσθετα, για τον σχεδιασμό του έργου μετατόπιση και επέκταση της πλωτής 

μονάδας ως την συνολική έκταση των 40 στρεμμάτων, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό 

Σκαρίφημα, ελήφθη υπ' όψιν: 

 

-(α) Η αναλυτική Έκθεση του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου για την θέση της πλωτής 
μονάδας του φορέα με θέμα «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΒΕΝΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤATΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Α.Ε., στο Βαθύ Κασσιόπης, νήσο Κέρκυρα».  
 
(β) Η χωρική αποτύπωση της ταξινόμησης του πυθμένα στην περιοχή μελέτης 
του έργου και συγκεκριμένα η παρουσία του φανερόγαμου Posidonia oceanica σε 
βάθη 5-21Μ, όπως αυτή δίνεται σε σχετικό Σκαρίφημα στο πλαίσιο της ανωτέρω 
Έκθεσης. 
 
Στο σημείο αυτό επισυνάπτεται απόσπασμα του Σκαριφήματος με σημειωμένα: 

• την υφιστάμενη λειτουργούσα μονάδα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ) 

• τη νέα θέση της μονάδας από μετατόπιση και επέκταση (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, 
Α7, Α8, Α9, Α10) καθώς και 

• τη θέση των αγκυροβολίων. 

 
Εικόνα 8.5.9.: Σκαρίφημα απεικόνισης της ταξινόμησης του 
πυθμένα στην περιοχή μελέτης του έργου, όπου αποτυπώνεται η 
υφιστάμενη θέση της μονάδας (θαλάσσια έκταση 25 στρ.) και η 
αιτούμενη θέση μετατόπισης και επέκτασης (θαλάσσια έκταση 40 
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στρ.). Με ανοιχτό πράσινο χρώμα απεικονίζεται η παρουσία του 
φανερόγαμου Posidonia oceanica. 

 
Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με Γενική Αναφορά για την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης του έργου στο πλαίσιο της κατωτέρω αναφερόμενης μελέτης: 

«Εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των 

υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με 

τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης 

Αλιείας του ΥΠΑΑΤ» που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΑΛΕ και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών – ΕΘΑΓΕΦΩ τον Νοέμβριο του 2015, η χαρτογράφηση των 

υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης της 

θέσης της πλωτής μονάδας του φορέα αποτυπώνεται κατωτέρω (επισυνάπτεται 

απόσπασμα από το ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ»). 

 

Η συγκεκριμένη θαλάσσια έκταση, βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Μελέτης, 

βρίσκεται στο κελί που ορίζεται με λευκό χρώμα, το οποίο υποδηλώνει 0%-5% 

ποσοστό κάλυψης με Ποσειδωνία, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό 

κάλυψης. 

 

 
Εικόνα 8.5.10.: Απόσπασμα από ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ», από το έργο 
«Εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων 
λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές 
προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ» που εκπονήθηκε 
τον Νοέμβριο του 2015 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΑΛΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών – 
ΕΘΑΓΕΦΩ. 
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Συμπερασματικά αναφέρεται ότι : 
 

i. Το νέο πάρκο εκτροφής (ενιαία μονάδα) καθώς και το σύστημα 
αγκυροβόλησής του μετά από την εξέταση διαφόρων εναλλακτικών 
σεναρίων δεν χωροθετείται πάνω σε βυθό με φυτοκάλυψη 
φανερόγαμου Posidonia oceanica. 
 

ii. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι έγινε τροποποίηση του τρόπου 
αγκυροβόλησης της μονάδας, με νέου τύπου σύστημα αγκυροβόλησης 
που θα διασφαλίζει την προστασία των εγκαταστάσεων και του 
ζωικού κεφαλαίου και των εργαζομένων  αλλά και την προστασία των 
επιβενθικών προστατευόμενων δομών. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι 
σε ορισμένα σημεία θα γίνει με κάθετο τρόπο (δηλ. κάθετη 
αγκυροβόληση πλησίον της πλευράς των κλωβών), έτσι ώστε τα 
αγκυροβόλια να μην προσεγγίζουν τις προστατευόμενες επιβενθικές 
δομές. Αναφέρεται ότι το νέο σύστημα κάθετης αγκυροβόλησης είναι 
ικανό να συγκρατεί το σύστημα των ιχθυοκλωβών στη θέση τους. 

 

Ζωοβένθος 

 

Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 

Γενικές πληροφορίες για τις βενθικές βιοκοινωνίες στο Ιόνιο 

 

Σε ό,τι αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις επί των 

μακροπανιδικών βιοκοινωνιών στην περιοχή του Ιονίου, που όμως είναι 

αποσπασματικές και είτε περιορίζονται στη μελέτη μεμονωμένων ταξινομικών ομάδων 

της υποαιγιαλίτιδας ζώνης (Pancucci 1984, Pancucci & Zenetos 1989, Zenetos 1993), 

είτε αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές (Peres & Picard 1958, Bogdanos et al. 1993, 

Zenetos et al. 1997, EΛΚΕΘΕ 2006, Dimitriadis et al. 2013), ενώ η βαθύαλη και αβυσσαία 

ζώνη του Ιονίου έχουν μελετηθεί λιγότερο (Chardy et al. 1973, ΕΚΘΕ 1999). 

 

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CοCοNET (FP7) που σκοπό έχει την ανάπτυξη 

δικτύου υπεράκτιων ανεμογεννητριών στο Ιόνιο πέλαγος (Ελλάδα-Ιταλία) μελετά τις 

βενθικές βιοκοινωνίες σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPA) ανοικτά της 

Κέρκυρας στην περιοχή των Διαπόντιων νήσων στα όρια Ιονίου Αδριατικής. 

 

Επίσης το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Οικολογικής Ποιότητας Παράκτιων Υδάτων 

της Ελλάδας περιλαμβάνει 19 παράκτιους σταθμούς παρακολούθησης στο Ιόνιο και 

τους κόλπους του. Οι σταθμοί επιλέχθηκαν με βάση το επίπεδο επικινδυνότητας να 

επιτευχθεί η καλή οικολογική κατάσταση μέχρι το 2015 και τα κριτήρια επιλογής 

βασίστηκαν στα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών και προγραμμάτων 

βασικής έρευνας. Ετσι σε όσες περιοχές είχαν εμφανίσει σημεία διατάραξης (πχ. εκβολές 
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Καλαμά, Ορμος Ηγουμενίτσας, Αμβρακικός κόλπος, κόλπος Αργοστολίου) ορίσθηκαν 

σταθμοί επιχειρησιακής παρακολούθησης (operational monitoring) που 

παρακολουθούνται ετησίως, ενώ σε εκείνες που δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία είτε ήταν 

σε καλή κατάσταση ορίσθηκαν σταθμοί εποπτικής παρακολούθησης (surveillance 

monitoring), που παρακολουθούνται άπαξ ανά διαχειριστική περίοδο για την 

διερεύνηση ή την επιβεβαίωση της ποιότητας (πχ. Κερκυραϊκή θάλασσα, Μεθώνη, 

Πύλος).  

 

Βενθική βιοποικιλότητα στο Ιόνιο 

 

Οι παρακάτω πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα όσο αφορά στις επι μέρους βενθικές 

ομάδες προέρχονται από την μονογραφία SoHelME (2005) και από την ανασκόπηση 

των Zenetos et al. (2010). 

 

Πολύχαιτοι 

 

Σύμφωνα με την μονογραφία των Simboura & Nicolaidou (2001), που καταγράφει την 

πολυχαιτοπανίδα των Ελληνικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων από το σύνολο των 753 

ειδών πολυχαίτων που καταγράφονται στις Ελληνικές θάλασσες, 220 είδη απαντούν 

στο Ιόνιο πέλαγος, ενώ 13 από αυτά αναφέρονται αποκλειστικά στο Ιόνιο. Τα είδη αυτά 

είναι: Chone longiseta, Hydroides nigra, Meiodorvillea sp., Notophyllum foliosum, Ophelia 

roscoffensis, Opisthodonta pterochaeta, Pionosyllis divaricata, Polydora caulleryi, 

Prionospio caspersi, Protis arctica, Pseudofabriciola analis, Schistomeringos atlanticus, 

Sphaerosyllis tetralix. Tα περισσότερα χαρακτηρίζουν αμμώδη, βιογενή και γενικά 

αδρόκοκκα υποστρώματα που αντανακλούν υψηλό υδροδυναμισμό του παράκτιου 

περιβάλλοντος και κάλυψη από αγγειόσπερμα. 

 

Mαλάκια (Μollusca) 

 

Συνολικά 1160 είδη μαλακίων αναφέρονται στις Ελληνικές θάλασσες. Υπάρχει αυξητική 

τάση στον αριθμό των ειδών λόγω της αυξανόμενου αριθμού των μελετών και της 

ερευνητικής   προσπάθειας μετά το 1980. Συγκεκριμένα για το Ιόνιο επικαιροποίηση της 

βιβλιογραφίας είχε δείξει αύξηση του αριθμού των ειδών μαλακίων κατά 18 είδη από 

200 το 1995 σε 218 το 2010 (Zenetos 1997, Zenetos et al. 2010).  

 

Καρκινοειδή 

 

Γενικά στις Ελληνικές θάλασσες αναφέρονται συνολικά 250 είδη καρκινοειδών (Kitsos  

et al. 2006). Τα δεκάποδα απαντούν στις ελληνικές θάλασσες από την υπεραιγιαλίτιδα 

ζώνη όπως πχ. το καβούρι των βράχων Pachygrapsus marmoratus έως τους βαθύτερους 

βυθούς.  

 

Aνθόζωα 

 

Σε αντίθεση με το Αιγαίο πέλαγος, όπου μακρόχρονες συστημικές μελέτες έχουν 

αποκαλύψει μια πλούσια βιοποικιλότητα σε Ανθόζωα (Vafidis et al. 1997, Koukouras et 

al. 2001, Chintiroglou et al. 2005 και οι εκεί αναφορές), μόνο αποσπασματικές 
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πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την βιοποικιλότητα των ανθοζώων στις ελληνικές 

ακτές και τα νησιά του Ιονίου, μέχρι πρόσφατα. (πχ. Actiniaria: Chintiroglou & den 

Hartog 1995, Corallium rubrum: Chintiroglou et al. 1989, gorgonian facies: Salomidi et al. 

2006). Ωστόσο, νέα προγράμματα και μελέτες στην περιοχή (CIGESMED) και ιδιαίτερα 

στις βαθύτερες ζώνες υπόσχονται νέες αναφορές και πληροφορίες για τις βιοκοινωνίες 

Ανθοζώων του Ιονίου (Vafidis et al. 2006, Salomidi et al., in press). 

 

Σπόγγοι 

 

Πολλές από τις γνώσεις μας για τη πανίδα των σπόγγων του Ιονίου προέρχεται από τις 

Ιταλικές ακτές, ενώ η Ελληνική πλευρά του Ιονίου παραμένει αναξερεύνητη και μόνο 

μερικές και αποσπασματικές πληροφορίες υπάρχουν για τους σπόγγους του Ιονίου (π.χ. 

Tsoukatou et al. 2003, Vacelet et al. 2008). Η Voultsiadou (2009) αναφέρει 181 είδη από 

το ευρύτερο Ιόνιο και έδειξε ότι σε επίπεδο αφθονίας ειδών και γενών το Ιόνιο 

παρουσιάζει αξιοσημείωτη ομοιότητα με το Β. Αιγαίο. 

 

Ζωοβένθος σε βαθύτερα νερά 

 

Ενας αριθμός προγραμμάτων και μελετών έχουν διενεργηθεί στα βαθειά νερά του 

Ιονίου, κυρίως για να διερευνηθεί η χωρική κατανομή και αφθονία των σημαντικών 

πόρων της βαθείας θάλασσας και να συλλεχθούν πληροφορίες για τη διαχείριση των 

πόρων αυτών και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της Βιώσιμης Εθνικής 

Αλιευτικής Πολιτικής Βαθειών Θαλασσών. Με βάση τις μελέτες αυτές στα βαθειά νερά 

του Ιονίου έχουν ταυτοποιηθεί 44 καρκινοειδή, 101 ψάρια, και 25 κεφαλόποδα, μερικά 

από τα οποία αποτελούν πρωτοαναφερόμενα είδη για τις Ελληνικές θάλασσες ή το 

Ελληνικό Ιόνιο (Lefkaditou et al. 2003a,b, Mytilineou et al. 2005, Politou et al. 2005). Μία 

αποικία του μαύρου κοραλλιού βαθειών θαλασσών Leiopathes glaberrima και πολλές 

αποικίες του κοραλλιού "bamboo" Isidella elongata ταυτοποιήθηκαν στη βαθύαλη ζώνη 

του Ιονίου (Vafidis et al. 2006), είδη που έχουν υποστεί μείωση πληθυσμών στο Ιταλικό 

Ιόνιο λόγω της δραστηριότητας της μηχανότρατας . 

 

Οι βενθικές βιοκοινωνίες στο Ιόνιο πέλαγος ανά περιοχή 

 

Οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από 

παλαιότερες ή πιο πρόσφατες μελέτες και ερευνητικά προγράμματα ομαδοποιήθηκαν 

σε γεωγραφικές ενότητες και αντιστοιχίσθηκαν στα πλησιέστερα οικόπεδα όπως 

ορίσθηκαν στο χάρτη της Εικόνας 8.9.1. 

 

Ακολουθώντας αυτή τη δομή παρακάτω δίνονται στοιχεία βιοκοινωνιολογικά και 

βιοποικιλότητας για τις γεωγραφικές αυτές ενότητες στη γειτονία των οικοπέδων. Οι 

συντομογραφίες για τις βενθικές βιοκοινότητες είναι κατά Peres & Picard (1964), 

σύμφωνα με τις αρχές της κλασσικής βενθικής βιονομίας: 

 

(Κατωτέρω δίνονται στοιχεία για την περιοχή των δυτικών ακτών Κέρκυρας και 

των Διαποντίων Νήσων, που είναι οι πλησιέστερες στην περιοχή μελέτης, 

θαλάσσιες περιοχές. Διευκρινίζεται ότι η περιοχή μελέτης του έργου δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα «θαλάσσια οικόπεδα» που εξετάζει η μελέτη).  
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Δυτικές ακτές Κέρκυρας-Διαπόντια νησιά (οικόπεδα 1,2,3,4) 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος CoCoNET (FP7) το καλοκαίρι του 2013 

πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση των βενθικών βιοκοινωνιών στα Διαπόντια νησιά 

Βορείου Ιονίου: Οθωνοί, Ερείκουσσα και Μαθράκι. Συνολικά βρέθηκαν 287 βενθικά είδη 

εκ των οποίων 159 Πολύχαιτοι, 26 Μαλάκια, 69 Καρκινοειδή, 14 Εχινόδερμα και 19 

διάφορα. Ανά σταθμό απαντούν 28 έως 68 είδη ανάλογα με το είδος του υποστρώματος. 

Τα είδη που συναντήθηκαν ήταν κυρίως χαρακτηριστικά των λιβαδιών Ποσειδωνίας και 

των βιοκοινωνιών αδρόκοκκου υποστρώματος (SGCF), όπως επίσης είδη 

χαρακτηριστικά σκιάφιλων βιοκοινωνιών τύπου maerl που ανήκουν στα ευαίσθητα 

ενδιαιτήματα. 

 

Η οικολογική κατάσταση κυμαίνεται από υψηλή έως καλή. 

 

Ζωοπλαγκτό – βιβλιογραφικά στοιχεία 

 

Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Για Τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Στο Ιόνιο Πέλαγος, που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και 

Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Χωροταξίας Και Αστικού 

Περιβάλλοντος (ΤΟΜΟΣ Α: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ 

Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S., ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).  

 

Το ζωοπλαγκτόν στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές βιομάζας 

και αφθονίας και από κυριαρχία οργανισμών μικρού μεγέθους (≤1 mm) (Siokou-

Frangou et al. 2010 και οι εκεί αναφορές). Σχετικά με την χωρική κατανομή δεν υπάρχει 

μέχρι σήμερα σαφής εικόνα (Mazzocchi et al. 2014). Eχει παρατηρηθεί μείωση της 

πυκνότητας του μικροζωοπλαγκτού (Dolan et al. 2002) και του μεσοζωοπλαγκτού 

(Siokou-Frangou et al. 2004, Nowaczyk et al. 2011) από τη δυτική προς την ανατολική 

λεκάνη και από μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή, η ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία ειδών συγκρινόμενες με εκείνες της 

Δυτικής λεκάνης (Scotto di Carlo et al. 1991). 

 

Όπως και σε γενικές γραμμές ολόκληρο το οικοσύστημα της Ανατολική Μεσογείου, το 

ανοικτό Ιόνιο πέλαγος με τις χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών και χλωροφύλλης 

παρουσιάζει επίσης χαμηλή βιομάζα μεσοζωοπλαγκτού (Mazzocchi et al. 2003). Στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος POEM-BC (Physical Oceanography of the 

Eastern Mediterranean - Biology and Chemistry) πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 

στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, το φθινόπωρο (τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου) 

του 1991. Στα 0-300m η μέση τιμή της ολικής αφθονίας μεσοζωοπλαγκτού ήταν 79 

ατομ.m-3 (Μazzocchi et al. 1997). Tην άνοιξη στην ίδια περιοχή, βρέθηκε ότι, οι 

αφθονίες του μεσοζωοπλαγκτού στην κολώνα του νερού 0-300 m κυμάνθηκαν από 341 

ως 337 ατομ.m-3 οι οποίες ήταν συγκριτικά υψηλές σε σχέση με άλλους σταθμούς της Α. 

Μεσογείου και αυτό πιθανά λόγω της γειτνίασης των σταθμών με περιοχές περισσότερο 

παραγωγικές (Αδριατική και Κανάλι Σικελίας) (Christou et al. 1998).  
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Σύμφωνα με τους Ramfos et al. (2006) κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 1998 η ολική 

αφθονία του μεσοζωοπλαγκτού στην περιοχή του Ιονίου κυμάνθηκε από 176-1263 

ατομ.m-3 Πρόσφατη μελέτη που αφορά στην κατανομή του επιπελαγικού 

μεσοζωοπλαγκτού (0-200 m), που πραγματοποίηθηκε την άνοιξη και το φθινόπωρο του 

2008 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος SESAME σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 

σταθμών σε όλη την Μεσόγειο, έδειξε ότι οι σταθμοί του Ιονίου πελάγους παρουσίασαν 

από τις πιο χαμηλές τιμές αφθονίας του μεσοζωοπλαγκτού (67.6 × 103 ατομ.m−2, 

Μazzocchi et al. 2014, Εικόνα 8.5.11). 

 

 
Εικόνα 8.5.11.: Συνολική μέση αφθονία μεσοζωοπλαγκτού (x 103 ατομ. m-2) για 

κάθε περιοχή της Μεσογείου, ολοκληρωμένη στο στρώμα 0-200 m της υδάτινης 

στήλης την άνοιξη (λευκή κολώνα) και φθινόπωρο (μαύρη κολώνα) (από Mazzocchi 

et al. 2014). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές 

Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 

Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. 

Ιούνιος 2016. 

 

Ο ολιγοτροφικός χαρακτήρας του Ιονίου αντανακλάται όχι μόνο στις τιμές αφθονίας 

του ζωοπλαγκτού, αλλά και στη σύσταση και το μέγεθος των οργανισμών. Μικρά 

κωπήποδα κυριαρχούν (Oithona, Clausocalanus, Calocalanus and Oncaea) στο ανοικτό 

πέλαγος κατά τη διάρκεια του έτους, παρουσιάζοντας εποχικές διακυμάνσεις, αλλά σε 

γενικές γραμμές σταθερές συνολικές αφθονίες (Ramfos et al. 1996). 

 

Μεταξύ των ομάδων του ζωοπλαγκτού σημαντική είναι η συμμετοχή των Κωπηπόδων 

με σχετική αφθονία ≈90% στο σύνολο του μεσοζωοπλαγκτού και μέτρια η παρουσία 

Κωπηλατών και Χαιτόγναθων. Οι Κωπηλάτες αντιπροσωπεύουν μία πιο σταθερή 

συνιστώσα στο μεσοζωοπλαγκτόν, αλλά η αφθονία τους φαίνεται να εξαρτάται από την 

επιλεγμένη περιοχή και την εποχή (Gorsky & Palazzoli 1989). Η σχετική αφθονία τους 

μπορεί να φτάσει μέχρι και το 14% της συνολικής αφθονίας του μεσοζωοπλαγκτού την 

περίοδο της άνοιξης στο Ιόνιο Πέλαγος (Ramfos et al. 2006, Εικόνα 8.5.12.).  
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Η ομάδα των Χαιτόγναθων αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ομάδες του 

μεσοζωοπλαγκτού στην Ανατολική Μεσόγειο με σχετικές αφθονίες που κυμαίνονται 

μεταξύ 8,0 έως 5,9% στο Ιόνιο Πέλαγος (Κehayas 2004) ή/και χαμηλότερες από 1.8 ως 

3.5 (Ramfos et al. 2006) ανάλογα με την περιοχή μελέτης του Ιονίου και την εποχή.  

 

Από τις μεροπλαγκτονικές ομάδες αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των προνυμφών των 

Δεκαπόδων και των προνυμφών των Γαστεροπόδων. Μικρά κωπήποδα κυριαρχούν 

(Oithona, Clausocalanus, Calocalanus και Oncaea) στο ανοικτό πέλαγος κατά τη διάρκεια 

του έτους και τo κλαδοκεραιωτό Evadne spinifera εμφανίζεται άφθονο, είδος που 

αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, 

δηλαδή ανοιχτή περιοχή και καθαρά νερά. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία νεαρών 

ατόμων του είδους Labidocera. Η σύνθεση αυτή σε είδη και ομάδες του 

ζωοπλαγκτού δεν δείχνει διαταραχή της βιοκοινωνίας, γιατί ο αριθμός των 

ειδών είναι σημαντικός και δεν επικρατούν είδη που χαρακτηρίζονται σαν 

ανθεκτικά. Αντίθετα κυριαρχούν νηριτικά είδη και η παρουσία ατόμων της 

οικογένειας Pontellidae, ένδειξη για μη σοβαρή διαταραχή της βιοκοινωνίας, 

καθώς αυτά τα είδη δεν αντέχουν τη ρύπανση (EPOPEM 1979). 

 
Εικόνα 8.5.12.: Σχετική αφθονία (%) των ομάδων ζωοπλαγκτού στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης (Ιόνιο) κατά το Μάρτιο και Σεπτέμβριο 2000 (από Ramfos et al. 

2006). Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Έρευνας 

& Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 

 

 
 

Γενικά, οι ομάδες και τα είδη που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, 

αποτελούν τα πιο σημαντικά είδη του μεσοζωοπλαγκτού στην Ανατολική Μεσόγειο και 



 
  

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ  
 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» 

118 

η σημασία τους για το οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου έχει αναφερθεί σε 

πολλές μελέτες (Zervoudaki et al. 2006, Moraitou-Αpostolopoulou et al. 2000, Siokou-

Frangou et al. 1997, Mazzochi et al. 1997, Siokou et al. 2010). 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές 

Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική 

Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος 

και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016. 

•  Ιζηματολογική - γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και φυσικοχημικών 

παραμέτρων υδάτων σε πάρκο υδατοκαλλιεργειών της εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. (Δειγματοληψία Νοέμβριος 2016). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ D.926: Καταγραφή ιζηματολογικών και 

περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσια πάρκα υδατοκαλλιεργειών. 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γενικής Θαλάσσιας 

Γεωλογίας και Γεωδυναμικής. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παύλος Αβραμίδης, 

Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πατρών.  Ερευνητική Ομάδα: Παντελής 

Μπαρούχας, Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνος Νικολάου, Γεωλόγος MSc. 

Πάτρα 2017. 

• Εκθέσεις αποτελεσμάτων μετρήσεων που διενεργεί ο φορέας στην μονάδα του, 

από διαπιστευμένο εργαστήριο (βλ. Παράρτημα). 
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Χλωρίδα- πανίδα 

 

Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας 

2014-2020 και από τον ιστότοπο του Δήμου Κέρκυρας. 

 

Ο Δήμος Κέρκυρας χαρακτηρίζεται ως μια περιοχή με σημαντικούς / πλούσιους 

φυσικούς πόρους. Περιλαμβάνει αρκετά και ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήματα, 

καθώς έχει υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων και ήπιο κλίμα. Η θέση της νήσου (δυτικός 

διάδρομος μετανάστευσης των πουλιών) έχει σαν αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα αυτά 

να εμπλουτίζονται εποχιακά με σπάνια και απειλούμενα διεθνώς είδη πτηνών και 

γενικότερα με σημαντικά είδη πανίδας. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας ανήκει στη ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων και 

πιο συγκεκριμένα στην υποζώνη της Αριάς (υγροβιότερη). 

 

Χλωρίδα 

 

Όσον αφορά τη χλωρίδα, σύμφωνα με την εργασία της Georgiou (1988), τα ανώτερα 

φυτικά taxa της νήσου Κέρκυρας υπολογίζονται σε 1379. Για τα Διαπόντια νησιά έχουν 

γίνει δύο χλωριδικές εργασίες που αφορούν στην Ερείκουσα και τους Οθωνούς. Στην 

Ερείκουσα αναφέρθηκαν 85 φυτικά taxa (Georgiades, 1985) και στους Οθωνούς 257 

(Georgiades, 1983). 

 

Στην Κέρκυρα η βλάστηση καθορίστηκε όχι μόνο από τις εδαφολογικές ή 

κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Από την εποχή των 

Βενετών πριμοδοτήθηκε η φύτευση ελαιοδένδρων και η μεταβολή της αγριελιάς σε 

καλλιεργημένη, σημαντική επίσης ήταν και η καλλιέργεια των αμπελιών. Η ελιά έχει την 

πρώτη θέση της βλάστησης του νησιού, απέραντοι ελαιώνες, δάση από αιωνόβιες ελιές 

με επιβλητικούς πανύψηλους κορμούς. Το τοπίο περιλαμβάνει επίσης κυπαρίσσια, 

αρκετές φοινικιές και θάμνους. Οι ανθισμένες αμυγδαλιές, που συνθέτουν ένα μοναδικό 

θέαμα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο αποτελούν έναν από τους λόγους που κάνουν την 

επίσκεψη στο νησί αυτήν την εποχή εντελώς ιδιαίτερη. Ο συνδυασμός των παραγόντων 

που συνθέτουν το μικροκλίμα του νησιού ευνόησε τα αγριολούλουδα. Μπορεί κανείς με 

ασφάλεια να πει ότι η Κέρκυρα είναι ανθισμένη όλες τις εποχές του χρόνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 36 αυτοφυούς ορχιδέας, φυτού πολύπλοκου και 

ιδιαίτερα ευαίσθητου (Πηγή: Δήμος Κέρκυρας, www.corfu.gr). 

 

Πανίδα 

 

Ως προς την πανίδα, υπάρχει πληθώρα ψαριών και ζώων με ιδιαίτερη παρουσία, όπως η 

αλεπού, ο λαγός, το κουνάβι, ο ασβός, η νυφίτσα, η περδικότσιχλα, ο κότσυφας, το 

τρυγόνι, το ορτύκι, η αγριόπαπια, το αηδόνι, οι κόρακες, η κουκουβάγια, κ.λπ. καθώς και 

ψάρια του γλυκού νερού όπως η Psendophoxinus stymphalinus (ντάσκα), Valencia 

hispanica (ζουρνάς) και Knipowitschia goerneri (κερκυρογωβιός). Σημαντική είναι 

επίσης η παρουσία ορισμένων χειρόπτερων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

(μικρορινόλοφος, πτερυγονυχτερίδα, μικρομυωτίδα, τρανομυωτίδα). 
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Το ισχυρό ανάγλυφο του εδάφους, η ιδιομορφία των ελαιώνων και οι μικρές αλλά όχι 

ασήμαντες εστίες άγριας δασικής βλάστησης προφυλάσσουν αρκετά είδη πανίδας. Από 

την πλούσια πανίδα των ερπετών, αναφέρεται η νεροχελώνα Mayremys caspica που 

θεωρείται σπάνια. Επίσης διαφορετικά είδη αμφιβίων ζουν σε περιοχές με γλυκό νερό. 

Στην πλούσια ορνιθοπανίδα της Κέρκυρας έχουν καταμετρηθεί πάνω από 150 είδη 

πουλιών, πολλά από τα οποία σπάνια ζουν ή περνούν από εκεί την περίοδο της 

αποδημίας τους. Η Χαλκόκοτα (Falcinellus Plegadis), η Χουλιαρομότα (Platalea 

leucorodia), το Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), ο Αργυροτσικνιάς (Egretta alba), η 

Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), οι Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo sinensis), τα 

Σφυριχτάρια (Anas Penelope), οι Φαλαρίδες (Fulica atra) και οι Αλκυόνες (Alcedo atthis) 

είναι κάποια από αυτά (Πηγή: Δήμος Κέρκυρας, www.corfu.gr). 

8.5.2. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.  

Πολλά και αξιόλογα οικοσυστήματα (Περιοχές Δικτύου Natura 2000, υγροβιότοποι 

ΕΚΒΥ – 1994 και λοιπά αξιόλογα οικοσυστήματα) βρίσκει κανείς σε όλα τα μήκη και 

πλάτη του Δήμου ωστόσο, χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση βρίσκονται σχεδόν όλα 

στα όρια της φέρουσας ικανότητάς τους. 

 

Όσον αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, στον Δήμο Κέρκυρας απαντώνται: 

- Τέσσερις (4) περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» (ΕΖΔ). 

- Τέσσερις (4)  περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ), ως 

κατωτέρω παρατίθεται: 

 

 

Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου NATURA.  
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8.5.3. Δάση και Δασικές εκτάσεις  

Όπως έχει προαναφερθεί, το 10,71% της έκτασης του Δήμου καλύπτεται από δάση, σε 

σύνολο 609,9 χιλιάδων στρεμμάτων. Στην Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων, σε σύνολο 

34,3 χιλιάδων στρεμμάτων, δάση καλύπτουν τα 4,7 χιλιάδες στρέμματα, ήτοι ποσοστό 

13,7%. 

8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές στη θέση εγκατάστασης του έργου.  

 

8.6. Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 
Κέρκυρας 2014-2020. 

8.6.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός - Χρήσεις γης  

Χρήσεις γης 

 

Η Κέρκυρα αποτελεί ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσογείου, με 

πυκνότητα πληθυσμού περίπου 167,07 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 

σημαντικά υψηλότερη από αυτή του μέσου επιπέδου της χώρας. Στο Δήμο Κέρκυρας 

έχουν κηρυχθεί 46 παραδοσιακοί οικισμοί, με σκοπό τόσο την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, όσο και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, 

αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους.  

 
Στο Δήμο Κέρκυρας, δεν υπάρχουν σημαντικά αστικά κέντρα, πέραν αυτού της πόλης 

της Κέρκυρας, η οποία αποτελεί το μοναδικό πόλο 1ου επιπέδου με αστικά 

χαρακτηριστικά. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την 

αρχιτεκτονική της δομή, η οποία περιλαμβάνει έντονες επιρροές από την περίοδο της 

Ενετοκρατίας, στοιχεία της Βυζαντινής παράδοσης, συνδυασμό στοιχείων της 

Ελληνικής και Δυτικής αρχιτεκτονικής και για αυτό το λόγο έχει χαρακτηριστεί τόσο 

από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την UNESCO ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο. Οποιαδήποτε παρέμβαση στα κτίσματα και τη δομή της πόλης μπορεί να γίνει 

μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.  

 
Το τμήμα της πόλης εκτός του ιστορικού κέντρου, περιλαμβάνει νεώτερες κατασκευές 

που σε πολλές περιπτώσεις δεν εναρμονίζονται με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή 

του νησιού. Ωστόσο, σε όλο το νησί διατηρούνται κτίσματα και σε αρκετές περιπτώσεις 

ολόκληροι οικισμοί με επιρροές από την Ενετοκρατία. 

8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η περιοχή του έργου υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων. Η Δημοτική 

Ενότητα (ΔΕ) Κασσωπαίων βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας. Έχει έκταση 

33,9 τ.χλμ., 2.185 κάτοικους και συνορεύει ανατολικά με τις ΔΕ Θιναλίων και ΔΕ 

Φαιάκων, ενώ από τις υπόλοιπες πλευρές της βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. 
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Με την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”, η ΔΕ Κασσωπαίων αποτελείται 

από 1 Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ) και 3 Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ), ενώ διαχρονικά η 

εξέλιξη του πληθυσμού αποτυπώνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 8.6.1.: Εξέλιξη Πληθυσμού πρώην Δήμου Κασσωπαίων. Πηγή: Γουναρόπουλος 
Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την ένωση 
μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013. 
   

 
 

Βρίσκεται στο πιο ανεπτυγμένο σημείο του βόρειου τμήματος της Κέρκυρας. Στην 

αρχαιότητα η Κασσιώπη ήταν χωριό ψαράδων και καθώς βρισκόταν σε καίρια θέση 

ήταν αρκετά εύπορη. Η ΔΕ Κασσωπαίων περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και έχει 

στη πλάτη της το βουνό "Παντοκράτορα". Το λιμάνι της ακόμη και σήμερα 

χρησιμοποιείται από τους ψαράδες. Η περιοχή της ΔΕ Κασσωπαίων προσφέρεται για 

τουριστικές δραστηριότητες, καθώς διαθέτει αξιόλογες παραλίες και αξιοθέατα. 

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά   

Στον τομέα του πολιτισμού, παρατηρείται μία μεγάλη συγκέντρωση πολιτισμικών 

πόρων στο Δήμο όπως Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιοθέατα αλλά και πληθώρα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων και αξιοθέατων του 

νησιού συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 

- Το Παλιό και το Νέο Φρούριο της πόλης της Κέρκυρας, τα κάστρα της Κασσιώπης, του 

Γαρδικίου και το Αγγελόκαστρο, το Αχίλλειο, το Μον Ρεπό, το Λιστόν, το Ανάκτορο των 

Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου κ.α. 

 

- Πληθώρα μουσείων όπως το Αρχαιολογικό, Ασιατικής Τέχνης, Αντιβουνιώτισσας, 

Σολωμού κ.α. αλλά και ορθόδοξων και καθολικών εκκλησιών, με σημαντικότερη αυτή 

της Μητρόπολης και του Αγ. Σπυρίδωνα η οποία, χάρη στο σκήνωμα του Αγ. 

Σπυρίδωνα, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για επισκέπτες θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος. 

- Ο Δήμος διαθέτει κτίρια, κάποια εκ των οποίων κρίνονται κατάλληλα για την 

πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Δημοτικό Θέατρο, κτίρια σε Δημοτικές 

ενότητες, κ.α.). 

 

- Σημαντικοί πολιτιστικοί πόλοι έλξης αποτελούν το Κερκυραϊκό Πάσχα, οι Λιτανείες 

αλλά και οι 17 φιλαρμονικές εταιρίες, με συστηματική συμμετοχή σε διεθνή Φεστιβάλ 

και αξιόλογη παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις του νησιού. Σχετικά με τη μουσική 
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εκπαίδευση των κατοίκων λειτουργεί Μουσικό Γυμνάσιο, Μουσικό τμήμα του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, ενώ εκτός των φιλαρμονικών δραστηριοποιούνται και αρκετές 

ιδιωτικές μουσικές σχολές. 

 

- Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι σε κάθε σχεδόν δημοτική κοινότητα που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στη κατεύθυνση της αναβίωσης/διατήρησης των 

παραδόσεων και εθίμων της κάθε περιοχής, πραγματοποιώντας διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις (πανηγύρια, ποιητικές βραδιές, εκδηλώσεις λόγου, χορευτικές εκδηλώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις κ.α). 

 

Ο σημαντικότερος, ωστόσο, πολιτιστικός πόρος του νησιού θεωρείται η πόλη της 

Κέρκυρας. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί τη μοναδική αυτού του μεγέθους 

Ελληνική ιστορική πόλη που διατηρείται βασικά αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Οι 

πολιτιστικές αξίες του μνημειακού χώρου της Κέρκυρας έχουν αναγνωριστεί σε 

ελληνικό επίπεδο και προστατεύονται μετά την με αρ. Υ.Α Φ18/46592/2305/24.7.79 

(ΦΕΚ 52/Β/21.1.80), κήρυξη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, ως «ιστορικό διατηρητέο Μνημείο», όπου εφαρμόζονται μια 

θεσμοθετημένη πολιτική προστασίας. 

 

Από το 2007 η παλιά πόλη της Κέρκυρας εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Απόφαση ένταξης: 31COM8B.40). Για την 

τοπική πραγματικότητα, η ένταξη λειτουργεί ως κίνητρο και τροχοπέδη συγχρόνως. 

Κίνητρο για μεγαλύτερη προσοχή και ενδυνάμωση των προσπαθειών σε θέματα 

προστασίας και διατήρησης και τροχοπέδη σε επιλογές εκσυγχρονισμού, που μπορεί 

πιθανά να αποδειχθούν επικίνδυνες και ασύμβατες με το μνημειακό χαρακτήρα του 

χώρου. 

 

8.7. Κοινωνικο – οικονομικό περιβάλλον  

8.7.1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης απογραφής (2011) της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, ο Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Κέρκυρας είναι 102.071 κάτοικοι 

(ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012), ο De facto πληθυσμός είναι 113.080(ΦΕΚ 

699/Β/20.03.2014) και ο Νόμιμος 98.754 κάτοικοι.  

 
Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή 

τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική 

ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται 

όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την 

Απογραφή Πληθυσμού δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

  

Ως De facto πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που βρέθηκε και απογράφηκε 

στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή 

αν είναι προσωρινός ή περαστικός.  
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Ως Νόμιμος πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας, με 

την υπηκοότητα της χώρας και που διαμένουν μόνιμα στην χώρα.  

 

Ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού του δήμου Κέρκυρας αντιπροσωπεύει το 49,10% 

του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (207.855 κάτοικοι) και το 

1% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.815.197 κάτοικοι). 

 

Πίνακας 8.6.2.: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Κέρκυρας 2001 – 2011. 

 

 
 

 
Γράφημα 8.6.1.: Κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές ενότητες. 
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Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί εντός της Δημοτικής Ενότητας Κέρκυρας 

(39%). Γύρω από την πόλη (Δ.Ε. Κέρκυρας) παρουσιάζεται πληθυσμιακή διασπορά με 

τα ποσοστά του μόνιμου πληθυσμού σε κάποιες δημοτικές ενότητες να είναι σχεδόν 

ταυτόσημα. Στη Δ.Ε. Αχιλλείων ο πληθυσμός κυμαίνεται στο 11%, ενώ το μικρότερο 

ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού βρίσκεται στα μικρά νησιά, κοινότητες Ερείκουσας, 

Οθωνών και Μαθρακίου, από 0,2% - 1%.  

 

Γενικότερα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μείωση στο μόνιμο πληθυσμό του 

Δήμου Κέρκυρας, με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές να παρατηρούνται 

στις ΔΕ Αγ. Γεωργίου (30,80%), ΔΕ Μελιτειέων (23,68%), ΔΕ Κασσωπαίων 

(21,60%) καθώς και στην κοινότητα Οθωνών (40,87%). 

8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής κοινωνίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, βασικό χαρακτηριστικό της τοπικής οικονομίας στο νομό 

Κέρκυρας αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα 

καθιστώντας αυτόν διαχρονικά τον κύριο πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα η 

φθίνουσα πορεία του πρωτογενή και μια περίπου σταθεροποιημένη κατάσταση του 

δευτερογενή τομέα διαμορφώνουν τα οικονομικά μεγέθη στο νομό.  

 

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται 

στο νομό, ο τριτογενής τομέας παράγει το 91,4% της ΑΠΑ, τη στιγμή που ο 

πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας παράγουν μόλις το 8,6% (2 % και 6,6% 

αντίστοιχα). 

Γράφημα 8.6.2.: Ποσοστιαία (%) κατανομή της ΑΠΑ ανά τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Κέρκυρας (2007-2012).  
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Η εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). στο νομό ως απόλυτου 

μεγέθους, αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: Ειδικότερα:  

 

Ο πρωτογενής τομέας, παρότι έχει εμπλουτίσει τις παραδοσιακές μονοκαλλιέργειες 

(αμπέλι, ελιά) με ορισμένες άλλες καλλιέργειες όπως υδατοκαλλιέργειες και 

κτηνοτροφία, ωστόσο διατηρεί τις διαρθρωτικές του αδυναμίες, που είναι ο 

πολυτεμαχισμός του κλήρου και το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Επίσης η 

νησιωτικότητα θέτει ανώτατα όρια στην αξιοποίηση της γης καθώς τα νησιά ως κλειστά 

οικοσυστήματα, έχουν συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα για όλες τις δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται στο γεωγραφικό τους χώρο. Τέλος η τουριστική επέκταση ασκεί 

σημαντικές πιέσεις και περιορισμούς. 

 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σειρά τοπικών προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης, 

καθώς και προϊόντα που μπορούν να τύχουν πιστοποίησης.  

 

Όσον αφορά στο δευτερογενή τομέα, λειτουργούν επιχειρήσεις με ιδιαίτερη 

συγκέντρωση στους κλάδους των «κατασκευών» και της «μεταποίησης» (στους 

κλάδους τροφίμων, ποτών, τουριστικών ειδών και οικοδομικών υλικών).  

 

Στον τριτογενή τομέα δεσπόζουν ο τουρισμός και το εμπόριο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο 

τουρισμός έγινε η κυρίαρχη μορφή της τριτογενούς οικονομικής δραστηριότητας σε όλα 

τα Ιόνια Νησιά. Αξιοσημείωτη τέλος εξέλιξη αποτελεί η άνοδος τα τελευταία χρόνια της 

αγοράς των κρουαζιέρων.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά 

ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Πίνακας 8.6.3: Απασχολούμενοι (μόνιμος πληθυσμός) κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 
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Πίνακας 8.6.4: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα  
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Πρωτογενής τομέας 
 

Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια  
 
Η αλιευτική δραστηριότητα στο νομό Κέρκυρας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και 

ασκείται σε επαγγελματικό επίπεδο με σκάφη κυρίως παράκτιας αλιείας και λιγότερο 

μέσης αλιείας, με ποικίλα αλιεύματα ανάλογα με την εποχιακή διακύμανση(παράκτια με 

650 σκάφη και μέση αλιεία με 15 σκάφη, σύνολο αλιέων 1.500), ενώ υπάρχουν αρκετά 

αλιευτικά καταφύγια. Σε μικρότερο βαθμό δραστηριοποιούνται και ερασιτεχνικά σκάφη 

για την παραγωγή των οποίων δεν υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα. Κάθε χρόνο 

αλιεύονται τόνοι ψαριών από γριγρί, τράτες και μικρούς ψαράδες και τα αλιεύματα 

διατίθενται στις λαϊκές αγορές, στα ιχθυοπωλεία, από πλανόδιους ψαράδες και κάποιες 

φορές στη ηπειρωτική Ελλάδα. Μόνο το προϊόν της μέσης αλιείας Κέρκυρας (περίπου 4 

τ/έτος) εξάγεται.  

 

Στην Κέρκυρα και στην περιοχή της Κασσιώπης υπάρχει μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας 

που εκτρέφει λαβράκι και τσιπούρα (περί τους 300τ/έτος), με διάθεση κυρίως στην 

ιταλική αγορά (90%). Υπάρχει επίσης μια εγκατάσταση επεξεργασίας και συσκευασίας 

αλιευμάτων. Όσον αφορά στις λοιπές υδατοκαλλιέργειες, στις λιμνοθάλασσες 

Κορισσίων και Αντινιώτη λειτουργούν εκτατικά ιχθυοτροφεία περιορισμένης 

παραγωγικότητας. Η υδατοκαλλιέργεια ασκείται όχι με ιδιαίτερα σύγχρονες μεθόδους 

και εκτρέφονται διάφορα είδη, από κέφαλο, τσιπούρα, λαβράκι, γαρίδα, έως και χέλι 

(περί τους 2 τ/έτος) ενώ παράγονται περιορισμένες ποσότητες αυγοτάραχου. 

8.7.4. Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια εκτεταμένη οικονομική 

κρίση, με εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, την 

απασχόληση (κατακόρυφη αύξηση ανεργίας), την παραγωγικότητα, αλλά και στα 

δημόσια οικονομικά. Η κρίση αυτή έχει ήδη σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο και συνέπειες 

που αντανακλώνται εκτός από την ανεργία, στο επίπεδο φτώχειας και τη λειτουργία 

του κοινωνικού κράτους.  

 
Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί το κατεξοχήν μετρήσιμο στοιχείο της 

οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης μιας γεωγραφικής περιοχής. Στον επόμενο 

πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και 

του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του νομού Κέρκυρας, της 

περιφέρειας Ιονίου και της χώρας την περίοδο 2007–2012, όπως τα μεγέθη αυτά 

προκύπτουν από τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 8.6.5.: Σύγκριση ΑΕΠ και κ.κ. ΑΕΠ της Κέρκυρας και της ΠΙΝ ως προς το 
σύνολο της χώρας 2007-2012. 

 
Πηγή: Επιμελητήριο Κέρκυρας  
http://www.corfucci.gr/kerkyra/invest/articles/article.jsp?context=8004&categoryid=810&
articleid=9891 

 
Καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ του νομού 

Κέρκυρας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας παρέμεινε σταθερό, μεταξύ 0,8% και 0,9%. Την 

ίδια σταθερότητα παρουσιάζει και το ποσοστό της συμμετοχής της περιφέρειας στο 

ΑΕΠ της χώρας, στο 1,8%, με εξαίρεση το 2011 οπότε μειώθηκε οριακά στο 1,7%. 
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Πίνακας 8.6.6.: Διαχρονική εξέλιξη του κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας και του Νομού ως 
ποσοστό του μέσο κ.κ. ΑΕΠ της χώρας. 

 
Πηγή : Επιμελητήριο Κέρκυρας 
http://www.corfucci.gr/kerkyra/invest/articles/article.jsp?context=8004&categoryid=

810&articleid=9891 
 

Σε ο� ,τι αφορα�  το κατα�  κεφαλη�  ΑΕΠ του νομου�  Κε�ρκυρας, καθ  ́ο� λη την περι�οδο 2007–

2012 κυμάνθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το κ.κ. ΑΕΠ της 

περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το μέσο όρο της χώρας. Η συγκριτική θέση του νομού 

κυμαίνεται σε επίπεδα περί το 95% του μέσου όρου της χώρας μέχρι το 2008 και στο 

περί το 90% τα επόμενα 4 έτη. Σημειώνεται ότι, στην διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου το κ.κ. ΑΕΠ της Κέρκυρας είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο κ.κ. ΑΕΠ 

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

 

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνεται ότι ο νομός Κέρκυρας, αν 

και διατηρεί ορισμένες αντιστάσεις, λόγω της έμφασης της οικονομικής δραστηριότητάς 

στον τουρισμό, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της χώρας.  

H διατηρούμενη οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δραστικά τους οικονομικούς και 

κοινωνικούς δείκτες ευημερίας. Έτσι τα βασικά μεγέθη και οι δείκτες του νομού 

Κέρκυρας διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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Πίνακας 8.6.7. :Βασικά μεγέθη και δείκτες του νομού Κέρκυρας 

 
 

Με κατά κεφαλή προϊόν 15,6 χιλ. ευρώ (89,1% του μ.ο. της χώρας) ο νομός 

Κέρκυρας κατατάσσεται 9ος μεταξύ των νομών της χώρας. Με δηλωθέν εισόδημα 

13,7 χιλ. ευρώ ανά φορολογούμενο (79,7% του μ.ο. της χώρας), οι φορολογούμενοι του 

πλήρωσαν το 2011, κατά μέσο όρο, για φόρο εισοδήματος 750 ευρώ, έναντι μέσου όρου 

χώρας 1.290 ευρώ. Σε αυτόν αναλογεί το 1% των φορολογουμένων, 0,8% του 

δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας και 0,6% του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων. Στην περιοχή αναλογεί το 0,9% του ακ. εγχώριου προϊόντος και η 

συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ της χώρας διατηρείται σε σταθερό επίπεδο τα τελευταία 

χρόνια.  

 

Η τελευταία στήλη του πίνακα παρουσιάζει την κατάταξη του νομού μεταξύ των νομών 

της χώρας στα βασικότερα οικονομικά μεγέθη. Από τα στοιχεία του πίνακα 

παρατηρούμε ότι, ο νομός Κέρκυρας, σε ό,τι αφορά τις κατά κεφαλή 

αποταμιευτικές καταθέσεις, βρίσκεται στην 31η θέση. Εξετάζοντας την κατάταξη 

του νομού αναφορικά με το κατά φορολογούμενο δηλωθέν εισόδημα παρατηρούμε ότι 

καταλαμβάνει την 37η θέση, ενώ αναφορικά με το φόρο εισοδήματος που συνεισφέρει ο 

κάθε φορολογούμενος κατατάσσεται στην 30η θέση. 
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Γράφημα 8.6.3. : Κατάταξη νομού Κέρκυρας σε σχέση με τους νομούς της 

χώρας 

 
 

8.8. Τεχνικές υποδομές.  
 

Οδικό δίκτυο 

 

Το οδικό δίκτυο του δήμου σε επίπεδο πρωτευόντων και δευτερευόντων αξόνων 

περιλαμβάνει δύο (2) οδούς που κατατάσσονται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΦΕΚ 

735/Β/1995) και συγκεκριμένα τις εξής:  

 
Ωστόσο συμπληρώνεται επαρκώς από το επαρχιακό οδικό δίκτυο.   

 

Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. 
 
Το κεντρικό λιμάνι –πύλη εισόδου στο νησί - ανήκει στη διαχείριση του Οργανισμού 

Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) και παρέχει σύνδεση με τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της 

Πάτρας και της Ιταλίας. 

  

Το κεντρικό λιμάνι φιλοξενεί πλήθος κρουαζιερόπλοιων καθ’ όλο σχεδόν το χρόνο. Η 

συμβολή της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον τουρισμό της Κέρκυρας, 

σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΟΛΚΕ, τα οποία δείχνουν ποσοστιαία αύξηση επιβατών 

από το 2003 στο 2013 της τάξης του 167,80%. 

 

Στο Δήμο υπάρχει επίσης το λιμάνι της Λευκίμμης, που παρέχει τη σύνδεση της Νότιας 

Κέρκυρας με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Ηγουμενίτσας, το λιμάνι της Κασσιόπης, με 

σύνδεση με την Αλβανία, καθώς επίσης και μικρά λιμάνια στα Διαπόντια νησιά που 

διασφαλίζουν την τοπική συγκοινωνία και τις ανάγκες των αλιευτικών και τουριστικών 
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σκαφών. Τέλος, στο κέντρο της ανατολικής ακτογραμμής της Κέρκυρας, στη θέση 

Γουβιά, λειτουργεί μαρίνα, η οποία διαθέτει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους 

ελλιμενιζόμενους. 

 

Η Κέρκυρα συνδέεται, κυρίως τους θερινούς μήνες, με λιμάνια της Ιταλίας (Βενετία, 

Μπάρι, Ανκόνα, Μπρίντιζι), με πλοία που ξεκινάνε από την Ηγουμενίτσα ή από την 

Πάτρα. Επίσης υπάρχουν δρομολόγια προς Αλβανία. 

 

Αεροπορική Σύνδεση  

 
Ο Δήμος Κέρκυρας διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται 1,5 χλμ. από την 

πόλη της Κέρκυρας. 

 

Αστικές – Υπεραστικές Συγκοινωνίες  

 

Ο Δήμος Κέρκυρας διαθέτει τοπική αστική συγκοινωνία που εξυπηρετεί κυρίως την 

περιοχή της πόλης και τους κοντινούς προς αυτήν οικισμούς, αλλά και υπεραστικό ΚΤΕΛ 

με δρομολόγια προς την ύπαιθρο καθώς και σύνδεση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

Υποδομές Ύδρευσης  

 

Η ύδρευση των διάφορων Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου Κέρκυρας γίνεται κυρίως 

μέσω γεωτρήσεων, πηγαδιών ή δεξαμενών όμβριων. Ο πλούσιος υπόγειος υδροφόρος 

ορίζοντας του νησιού οφείλεται τόσο στο υψηλό ετήσιο βροχομετρικό ύψος, όσο και στα 

υδροπερατά πετρώματα που συντελούν στην απορρόφηση μεγάλου όγκου υδάτων, 

αλλά και στον υψηλό συντελεστή κατείσδυσης του νερού στα πετρώματα αυτά. 

 

Όσον αφορά στα Διαπόντια Νησιά, στους Οθωνούς εκτιμάται ότι υπάρχουν επαρκείς 

ποσότητες υπόγειου νερού για την υδροδότηση του νησιού, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο, με 

αποτέλεσμα η ύδρευση να γίνεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, με προφανή κίνδυνο την 

εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα. 

 

Η υδροδότηση της Ερείκουσας στηρίζεται επίσης σε γεωτρήσεις και σε μια μικρή 

μονάδα αφαλάτωσης που δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.  

 

Στο Μαθράκι η υδροδότηση πραγματοποιείται από μια γεώτρηση και μια πηγή όπου 

κατόπιν επεξεργασίας (χλωρίωσης) τα νερά καταλήγουν σε πλαστική δεξαμενή και στη 

συνέχεια διανέμονται στον οικισμό μέσω δικτύου ύδρευσης.  

 

Γενικότερα στο νησί της Κέρκυρας και στα Διαπόντια Νησιά υπάρχουν σήμερα περίπου 

82.000 υδρόμετρα τα οποία τροφοδοτούνται από 161 γεωτρήσεις με 242 δεξαμενές 

συνολικού όγκου 27.000 κ.μ καθώς και σημαντικό αριθμό ενδιάμεσων αντλιοστασίων 

μετάγγισης νερού από δεξαμενή σε δεξαμενή. Στην ΔΕ Λευκιμμαίων κατασκευάσθηκε η 

λιμνοδεξαμενή «Μοσχόπουλου», η οποία όμως ακόμη δε χρησιμοποιείται. 
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Υποδομές Αποχέτευσης 

 

Αποχετευτικά δίκτυα: Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες, 

αποχετευτικά δίκτυα υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. Οι περισσότεροι 

εξυπηρετούνται με απορροφητικούς – σηπτικούς βόθρους με άμεσο κίνδυνο τη μόλυνση 

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, σε αρκετούς οικισμούς υλοποιούνται έργα 

(ή βρίσκονται στο στάδιο μελέτης) αποπεράτωσης των αποχετευτικών τους δικτύων.  

 

Βιολογικοί καθαρισμοί (ΒΙΟ.ΚΑ.): Οι βιολογικοί καθαρισμοί που λειτουργούν στο Δήμο 

Κέρκυρας καλύπτουν μόνο ένα μέρος της συνολικής ανάγκης. Η μεταφορά των λυμάτων 

στις ΕΕΛ γίνεται μέσω αποχετευτικού δικτύου αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις με 

μεταφορά βοθρολυμάτων με βυτία. Τα επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν σε 

επιφανειακούς αποδέκτες. Η διάθεση των αστικών λυμάτων των περιοχών που δεν 

καλύπτονται από ΕΕΛ γίνεται σε απορροφητικούς ή σηπτικούς βόθρους. 

 

Στην Κασσιώπη υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο που καλύπτει τον πυκνά 

δομημένο χώρο του οικισμού και υπό κατασκευή ΕΕΛ. 
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 
Ο κεντρικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ο ενιαίος Σύνδεσμος 

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας, μέλος του οποίου είναι 

και ο Δήμος Κέρκυρας. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων, ο νομός 

Κέρκυρας αντιμετωπίζεται ως μία διαχειριστική ενότητα ως προς τα έργα τελικής 

διάθεσης των μη αξιοποιούμενων αστικών στερεών αποβλήτων. Στο νομό προβλέπονται 

δύο (2) ΧΥΤΑ/Υ ενώ για την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών προβλέπεται να 

κατασκευασθούν τέσσερις (4) μικροί ΧΥΤΑ καθώς και δύο ΣΜΑ. Ωστόσο, το παρόν 

σύστημα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων περιορίζεται στη λειτουργία δύο 

(02) κυρίως μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας: τoν XYTA Κεντρικής Κέρκυρας και το 

Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ). 

 

Ενέργεια 

 
Ο Δήμος Κέρκυρας για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια εξαρτάται πλήρως από 

την Ηπειρωτική Ελλάδα και είναι διασυνδεδεμένος με το σύστημα μεταφοράς μέσω 

υποβρύχιων καλωδίων. Πιο συγκεκριμένα: 

  

� H Κέρκυρα συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω τριών διασυνδέσεων : Μούρτος 

– Κέρκυρα (Κάβος Λευκίμμης), Αετός Θεσπρωτίας – Λευκίμμη στα νότια και 

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα στα βόρεια.  

� Τα Διαπόντια νησιά Ερείκουσα και Οθωνοί διαθέτουν τοπικούς ατμοηλεκτρικούς 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το πετρέλαιο.  

� Τα λοιπά μικρά νησιά του δήμου (Μαθράκι, Βίδος), συνδέονται με την Κέρκυρα με 

υποβρύχια σύνδεση μέσης τάσης.  

 

Τηλεπικοινωνίες 

 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ο Δήμος Κέρκυρας καλύπτεται από αυτόματο 

ψηφιακό τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ καθώς και από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 
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8.9. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  
 
8.9.1. Πηγές ρύπανσης  
 
Τα κατωτέρω στοιχεία έχουν αντληθεί από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.  

 
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται με 

απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως από τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς 

που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων, την εσταυλισμένη κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και τους 

χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 

 
Δευτερεύουσας σημασίας πηγές ρύπανσης είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι Χώροι 

Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα μεταλλεία – λατομεία. Οι μη σημειακές ή 

διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται με 

απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική δραστηριότητα,  

την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται 

από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

 
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας 

της ατμόσφαιρας.  

 

Στην Κέρκυρα οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας και 

υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι η οδική κυκλοφορία, η λειτουργία του 

αεροδρομίου, η λειτουργία των λιμανιών, οι κεντρικές θερμάνσεις, καθώς και η 

υπάρχουσα (περιορισμένη) βιομηχανική δραστηριότητα.  

 

Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η Κέρκυρα, όπως και γενικότερα η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού η 

βιομηχανική δραστηριότητα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μονάδες συσκευασίας - 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (σφαγεία, βιομηχανία γάλατος, 

κονσερβοβιομηχανίες φρούτων και λαχανικών, ελαιοτριβεία). Η πλειοψηφία των 

μονάδων του δευτερογενούς τομέα είναι μικρές και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις 

τοπικές αγορές της περιφέρειας.  

 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης που διαπιστώνονται είναι οι ακόλουθες:  

 

� Οι συνδεμένες δραστηριότητες με την οικονομία του τουρισμού και 

συγκεκριμένα:  

 
� η έντονη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής και η 

άναρχη και αυθαίρετη δόμηση που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές και 

η άναρχη επέκταση των οικισμών με την εκτός σχεδίου δόμηση α’ – β  ́

κατοικία χωρίς τις ανάλογες περιβαλλοντικές υποδομές, όπως πχ δίκτυα 

αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κτλ.,  
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� η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια κατά την τουριστική περίοδο με 

αποτέλεσμα τη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων από πετρέλαιο, λύματα 

κλπ.,  

� ο θαλάσσιος τουρισμός στο μέτρο που δε λαμβάνονται τα αναγκαία 

μέτρα προστασίας (σκάφη που δε διαθέτουν απαραίτητες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων). 

 
� Η αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας 

από τα εκλυόμενα αέρια.  

 
� Οι παραγωγικές δραστηριότητες που λόγω της επιφανειακής απόρριψης 

επιβαρύνουν τους υδάτινους και εδαφικούς αποδέκτες στους οποίους 

καταλήγουν από την απόπλυση των εδαφών με:  

 
� λύματα από εργοστάσια (ειδικά ελαιουργεία) σφαγεία, κλπ. Τα 

ελαιοτριβεία (82%), αποτελούν δραστηριότητα που έχει έντονη 

παρουσία στο νησί και που ασκεί εποχιακή πίεση - κατά την ελαιοκομική 

περίοδο - με απορροές οργανικού φορτίου, συχνά ελλιπούς 

επεξεργασίας, 

� απόβλητα από τη σταβλισμένη κτηνοτροφία,  

� χημικά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα από 

τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  

� Δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας: Στην Κέρκυρα λειτουργεί μόνο μία 

(1) μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.  

 
� Η αστικοποίηση και συγκεκριμένα:  

 

� τα αστικά λύματα (έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και μονάδων 

βιολογικού καθαρισμού, απορροφητικοί βόθροι). Ειδικότερα στο δήμο 

δεν υπάρχουν οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων που να μη 

εξυπηρετούνται από εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). 

Συνολικά λειτουργούν 11 ΕΕΛ.  

� Η διάθεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ  

� Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)  

� Η αυθαίρετη δόμηση και οι διάφορες τουριστικές εγκαταστάσεις, οι 

πινακίδες-επιγραφές προβολής του τουρισμού και της αναψυχής 

ασύμβατες με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του τόπου (αισθητική και 

οπτική ρύπανση).  

  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) για τις σημειακές πηγές ρύπανσης στην Περιφέρεια 

ισχύουν τα κατωτέρω: 

 

Αστικά λύματα: Η σημαντικότερη σημειακή πίεση προκαλείται από τις ΕΕΛ που 

εξυπηρετούν ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων και αφορά τις ΕΕΛ 

Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πάργας. 
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Βιομηχανία: Η πλειονότητα των μονάδων του δευτερογενούς τομέα είναι μικρές και 

απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις τοπικές αγορές της περιφέρειας. Στην λεκάνη 

απορροής Κέρκυρας-Παξών απαντάται το 20% των βιομηχανιών του υδατικού 

διαμερίσματος. Η πλειονότητα των μονάδων στην Κέρκυρα είναι ελαιοτριβεία (82%), 

μια δραστηριότητα που έχει γενικά δυναμική παρουσία στο ΥΔ Ηπείρου και που ασκεί 

εποχιακή πίεση (κατά την ελαιοκομική περίοδο) με απορροές οργανικού φορτίου, συχνά 

ελλιπούς επεξεργασίας. 

 

Εσταυλισμένη κτηνοτροφία: δεν υπάρχουν στοιχεία για την λεκάνη απορροής 

Κέρκυρας-Παξών. 

 

Ιχθυοκαλλιέργειες: Στο ΥΔ Ηπείρου απαντάται ένας σημαντικός αριθμός 

ιχθυοκαλλιεργειών. Περίπου το 70% των μονάδων αλμυρού νερού βρίσκεται στο νομό 

Θεσπρωτίας, ενώ το 70% των μονάδων γλυκού νερού απαντάται στο νομό Ιωαννίνων. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων απαντάται στη λεκάνη απορροής Καλαμά και 

ακολουθεί η λεκάνη απορροής Λούρου και Αχέροντος. Μεγάλη συγκέντρωση 

μονάδων αλμυρού νερού εμφανίζεται στη Λωρίδα Σαγιάδας (55%) που ανήκει στο 

παράκτιο σώμα «Βόρειο Τμήμα Ανατολικών Ακτών της Κερκυραϊκής Θάλασσας». Στην 

λεκάνη απορροής Κέρκυρας-Παξών υφίσταται μόνο μια μονάδα θαλάσσιας 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Ακολουθεί η συγκεντρωτική κατάσταση ως προς τα εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία 

(BOD, TN & TP) από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας για το χρονικό διάστημα ενός έτους 

για κάθε λεκάνη απορροής και για κάθε τύπο καλλιέργειας (αλμυρού-γλυκού νερού). 

 

Πίνακας 8.9.1: Εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία της ιχθυοκαλλιέργειας. 

 
 

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ): οι ΧΑΔΑ βρίσκονται 

διάσπαρτοι σε όλο το ΥΔ Ηπείρου, με έντονη παρουσία στη λεκάνη απορροής Λούρου. 

Δεκατρείς από τους ΧΑΔΑ υπερβαίνουν σε έκταση τα 10 στρέμματα, με σημαντικότερο 

το ΧΑΔΑ Δουρούτης στα Γιάννενα, που καταλαμβάνει έκταση 193 στρεμμάτων. 
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Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): Στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Ηπείρου (ΥΔ05) καταγράφονται 4 ΧΥΤΑ σε λειτουργία (Ηγουμενίτσας, Άρτας, 

Παραμυθιάς και Κεντρικής Κέρκυρας). Ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας εξυπηρετεί το 

κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα όλων των 

ΧΥΤΑ (πλην της Ηγουμενίτσας) δεν έχουν καθορισμένο αποδέκτη και ανακυκλοφορούν 

στο ΧΥΤΑ μετά την επεξεργασία ή/και χρησιμοποιούνται για την άρδευση περιμετρικού 

πρασίνου εντός του χώρου του ΧΥΤΑ. 

 

Εξορυκτική δραστηριότητα: Στο ΥΔ Ηπείρου η υφιστάμενη εξορυκτική 

δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά λατομικές εγκαταστάσεις που στο σύνολό τους 

παράγουν αδρανή απόβλητα. Η λατομευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κατά το 

ήμισυ στη λεκάνη Καλαμά και η υπόλοιπη κατανέμεται μεταξύ των λεκανών απορροής 

Αράχθου, Αχέροντα και Λούρου. 

 
Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, 

σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική 

δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς 

που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. 

 

Συναξιολογώντας τις ποσοτικές εκτιμήσεις για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιφανειακές απορροές από τις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις και την κτηνοτροφία συνεισφέρουν σημαντικά στα ρυπαντικά φορτία. 

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να σχετίζεται με την έντονη 

κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς το οργανικό φορτίο, το φορτίο 

αζώτου και το φορτίο φωσφόρου εκτιμάται ότι συνεισφέρει πάνω από το 90% και 80% 

και 60% αντίστοιχα, επί του συνολικού φορτίου. 

 
Οι περιοχές που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες πηγές ρύπανσης 

εντοπίζονται στη Λεκάνη του Καλαμά (Άσπρο ρέμα, τεχνητό τμήμα εκβολής Καλαμά, 

Λίμνη Παμβώτιδα και Τάφρος Λαψίστα), στη Λεκάνη του Αράχθου (Μετσοβίτικος Π. 

ανάντη και Καλαρρίτικος Π. κατάντη), καθώς και στη Λεκάνη Λούρου (Λούρος 

κατάντη και Παραπόταμος). 

 
Αξίζει να σημειωθεί πως το οργανικό φορτίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

κτηνοτροφική δραστηριότητα, του αζώτου μοιράζεται μεταξύ της γεωργίας και 

της κτηνοτροφίας και του φωσφόρου σε μεγαλύτερο βαθμό στην γεωργία. 

 
8.9.2. Εκμετάλλευση Φυσικών Πόρων  

 
Στην περιοχή εγκατάστασης της πλωτής μονάδας (Θέση Κασσιώπη) δεν γίνεται 

εκμετάλλευση κάποιου φυσικού πόρου.   

 

Σημειώνεται ότι την παρούσα περίοδο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες αναζήτησης, 

έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων εντός της περιοχής ενδιαφέροντος 

Ιόνιο Πέλαγος, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων Μεσσηνιακού και Λακωνικού, σε 

υποθαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία (σύμφωνα με τον 

ν.4001/2011). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν 
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ΥΠΕΝ) με τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που 

εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ για έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της προκήρυξης Διεθνούς 

Διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και 

νοτίως της Κρήτης (ΦΕΚ Β 2186-2014, ΥΑ Δ1-Α-12892_31-07-2014, Εφημερίδα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 400/03-13.11.2014), στόχο έχει την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.  

 
Διευκρινίζεται ότι η θέση της πλωτής μονάδας του φορέα δεν εμπίπτει σε καμία 

από τις ανωτέρω θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος, στο Ιόνιο Πέλαγος, όπως 

φαίνεται και στην κατωτέρω εικόνα: 

 

Εικόνα 8.9.1.: Θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος (11) στο Ιόνιο πέλαγος 
(συμπεριλαμβανομένων των κόλπων Μεσσηνιακού και Λακωνικού) για έρευνα και 
εκμετάλλευση Υ/Κ. Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες 

Περιοχές Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016.  

 

 

 
 

Ευρύτερη 

περιοχή της 

μονάδας 
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 8.10. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Ποιότητα Αέρα  
 
Στην περιοχή γύρω από τη θέση του έργου, δεν υφίσταται κανενός είδους βιοτεχνική ή 

βιομηχανική δραστηριότητα για να προκαλέσει εκπομπή ρύπων στον αέρα.  

 
8.11. Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις  
 
Στην περιοχή γύρω από τη θέση του έργου, δεν υφίσταται κάποιο λατομείο ή πεδίο 

βολής για να προκαλέσει εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου. 

 
8.12. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
 
Σε ακτίνα 500 μέτρων από τη θέση του έργου, δεν υφίσταται πηγές εκπομπής 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 

 
8.13. Ύδατα  
 
Μικροβιακό φορτίο  

 

Δεν υπάρχει ένδειξη οιουδήποτε μικροβιολογικού προβλήματος των Υδάτων στην 

περιοχή λειτουργίας της μονάδας. Τα κoλοβακτηριοειδή που κυρίως ενδιαφέρουν, 

απουσιάζουν εντελώς, όπως και οι εντερόκοκκοι και το Escherichia coli, σύμφωνα με 

μετρήσεις που διενεργεί ο φορέας τακτικά κατά την λειτουργία της υφιστάμενης 

πλωτής μονάδας στην περιοχή του (επισυνάπτονται σχετικές Εκθέσεις Δοκιμής από 25-

5-2017 και 24-7-2017).  

 

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω αναφερόμενες παράμετροι δεν σχετίζονται με τον 

μεταβολισμό των ψαριών αλλά υποδηλώνουν επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

από άλλες δραστηριότητες.  

 

Συγκεκριμένα: 

 

� Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (Escherichia coli) και Ολικά 

Κολοβακτηριοειδή (coliform bacteria) - Εντερόκοκκοι (Enterococci) 

 

Σύμφωνα με τις από 24-7-2017 και 25-5-2017 συνημμένες Εκθέσεις Δοκιμής αφορούν 

δείγματα θαλασσινού νερού που ελήφθησαν από την θέση λειτουργίας της υφιστάμενης 

μονάδας του φορέα,  δεν ανιχνεύθηκε συγκέντρωση κολοβακτηριοειδών, ολικών 

κολοβακτηριοειδών ή εντερόκοκκων στο θαλασσινό νερό στη θέση εγκατάστασης της 

υφιστάμενης μονάδας.  

 

Σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 131114/01, 220415/020-Α και 140416/01-Α συνημμένα 

πιστοποιητικά ανάλυσης νερού που αφορά δείγμα που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2014, 

τον Απρίλιο του 2015 και του 2016 δεν ανιχνεύθηκαν enterococci. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (2013), η οικολογική κατάσταση του επιφανειακού υδάτινου 

σώματος «Βόρειο τμήμα ανατολικών ακτών της Κερκυραϊκής θάλασσας» (GR 

0512C0A01N) χαρακτηρίζεται «Υψηλή», ενώ η χημική του κατάσταση είναι «Άγνωστη»: 
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Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, ένα από τα προτεινόμενα 

βασικά μέτρα για την προστασία των παράκτιων υδάτων (με Κωδικό WD05B240) 

που προτείνονται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και αφορά 

Ευρύτερη 

περιοχή του 

έργου 

 

Ευρύτερη 

περιοχή του 

έργου 
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στην «εξειδίκευση των κριτηρίων αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων 

μονάδων υδατοκαλλιέργειας», αναφέρει ότι:  «Σε υδάτινα σώματα που η κατάστασή 

τους χαρακτηρίζεται ως κατώτερη της καλής – συνεπώς δεν αφορά την θέση του 

έργου, θα πρέπει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης νέων μονάδων ή επέκτασης 

υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να αποδεικνύεται ότι στην άμεση 

περιοχή εγκατάστασης της μονάδας, η κατάσταση των υδάτων σύμφωνα με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι καλή. Η ταξινόμηση του υδάτινου σώματος σε 

κατάσταση κατώτερη της καλής τεκμαίρεται από το Σχέδιο Διαχείρισης και από 

τα αποτελέσματα του  εθνικού προγράμματος παρακολούθησης των νερών της 

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384 (ΦΕΚ 2017/Β/9.9.2011), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη».  

 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα, με αναλύσεις που διενεργεί ο φορέας (βλ. 

Πιστοποιητικά Έκθεσης Δοκιμών από 24-7-2017 και 25-5-2017), που αφορούν 

φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θαλασσινού νερού) 

αποδεικνύεται η καλή κατάσταση των υδάτων στην άμεση περιοχή του έργου.  

 
Επιπροσθέτως στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘Καταγραφή 

ιζηματολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσια πάρκα 

υδατοκαλλιεργειών’ με κωδικό έργου D.926 και τίτλο ‘Ιζηματολογική - 

γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και φυσικοχημικών παραμέτρων υδάτων 

σε πάρκο υδατοκαλλιεργειών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε’, 

μετρήθηκαν σε ύδατα και ιζήματα, φυσικοχημικές και γεωχημικές παράμετροι, 

σε δείγματα που συλλέχθηκαν κατά την δειγματοληψία που πραγματοποίησε το 

τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε μονάδα της εταιρείας 

την 16η Νοεμβρίου του 2016, από το Τμήμα Γεωλογίας, Τομέα Γενικής 

Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα 

με αυτή, οι χημικές αναλύσεις των θρεπτικών αλάτων και των βαρέων μετάλλων 

των υδάτινων δειγμάτων κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα και βρίσκονται 

κάτω από τα επιτρεπτά όρια ποσιμότητας του νερού σύμφωνα με την Οδηγία 

98/83 της ΕΕ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, από τις αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις των γεωχημικών παραμέτρων των 

βαρέων μετάλλων στα θαλάσσια ιζήματα των σταθμών ST2, ST2, ST3 και ST4 

κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 
8.14. Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος ( χωρίς το έργο) 
 
Δεν υπάρχει ένδειξη κάποιας εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
• Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ηπείρου. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, 2013. 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές 

Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, για το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 

σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ArcEnviro Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. 

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Εφαρμογές G.I.S. Ιούνιος 2016.  

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας 2014-2020 – Στρατηγικός 

Σχεδιασμός. Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας, Κέρκυρα 2015. 

• Πανεπιστήμιο Πατρών - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ D.926. Τίτλος Έργου: 

Ιζηματολογική - γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και φυσικοχημικών παραμέτρων 

υδάτων σε πάρκο υδατοκαλλιεργειών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Α.Ε. (Δειγματοληψία Νοέμβριος 2016) - Καταγραφή ιζηματολογικών και 

περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσια πάρκα υδατοκαλλιεργειών. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Παύλος Αβραμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 

Ερευνητική Ομάδα: Παντελής Μπαρούχας – Επίκουρος Καθηγητής, Κων/νος Νικολάου - 

Γεωλόγος MSc. Πάτρα 2017. 
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9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 
                      
 

 
9.1 Γενικά 
 
Η ραγδαία επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών κατά την τελευταία 20ετία σε όλο τον 

κόσμο έδωσε μια διέξοδο στην αύξηση της ζήτησης ζωικής πρωτεΐνης από τον 

αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό που δεν μπορούσε εύκολα να καλυφθεί από την 

κτηνοτροφία που έχει παρουσιάσει μικρή μόνο αύξηση της παραγωγής κατά την 

περίοδο αυτή, ούτε από την αλιεία που επίσης έχει προκαλέσει σημαντική μείωση των 

αλιευτικών αποθεμάτων και αλλαγή στην σύσταση των ιχθυοπληθυσμών (Καρακάσης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2006).  

 
Η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών που επιτεύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια στον 

Ελληνικό χώρο ήταν θεαματική, με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει σήμερα 

την πρώτη θέση στη Μεσόγειο. Η ανάπτυξη αυτή, που έγινε μέσω μιας πολιτικής 

εθνικών και κοινοτικών κινήτρων, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής των 

ευρύαλων μεσογειακών ειδών τσιπούρας και λαβρακιού. 

 
Σύμφωνα με  στοιχεία της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων Παραγωγών 

Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) η Ελλάδα το 2014 είχε ετήσια παραγωγή 115.264 τόνων 

ευρύαλων ιχθύων (εκ των οποίων οι 42.000 τόνοι ήταν λαβράκι και οι 71.000 τόνοι 

ήταν τσιπούρα) και περισσότερων από 412.000.000 ιχθυδίων αυτών των ειδών, ενώ το 

2013 είχε ετήσια παραγωγή 125.742 τόνων ευρύαλων ιχθύων (εκ των οποίων οι 48.000 

τόνοι ήταν λαβράκι και οι 75.000 τόνοι ήταν τσιπούρα) και περισσότερων από 

460.000.000 ιχθυδίων αυτών των ειδών, ενώ  η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού 

αντιπροσωπεύει το 66% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και το 44% της 

μεσογειακής παραγωγής. Ο ρόλος των ιχθυοκαλλιεργειών στην ανάπτυξη 

απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, περιοχές για τις 

οποίες άλλες μορφές ανάπτυξης και αξιοποίησης εμφανίζουν αντικειμενικές και 

ορισμένες φορές αξεπέραστες δυσκολίες, είναι πολύ σημαντικός.  

 
Είναι επίσης αλήθεια ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια 

πραγματοποιήθηκε σε περιοχές μακριά από μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα 

παρέχοντας νέες θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση σε περιοχές με σχετικά χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης. 

 
Η αλματώδης ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 

αύξηση της ζήτησης των παράκτιων περιοχών για άλλες χρήσεις (πολεοδομική 

ανάπτυξη, τουρισμό, βιομηχανία) και την αυξανόμενη ευαισθησία του πληθυσμού στα 

θέματα προστασίας περιβάλλοντος, είχε σαν αποτέλεσμα την αναπόφευκτη σύγκρουση 

μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την 

προσέλκυση σημαντικού ερευνητικού δυναμικού στην μελέτη των επιπτώσεων αυτών.  
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Η προσέγγιση σήμερα στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης περιλαμβάνει: 
 

• εκτίμηση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος για την εκτροφή ψαριών σε κλουβιά, 

• μείωση της δυναμικότητας για μείωση των αντιδράσεων μεταξύ των άλλων χρηστών 

των παράκτιων περιοχών, και, 

• παρακολούθηση της αποδοτικότητας και της επίδρασης στο θαλάσσιο περιβάλλον των 

μονάδων που λειτουργούν. 

Οι επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον  

 
Κατά την τελευταία δεκαετία έχει επενδυθεί στη χώρα μας σημαντική 

προσπάθεια στην έρευνα για τις επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο 

περιβάλλον. Μια σειρά από  ερευνητικά έργα με εθνική ή/και ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση έχουν ασχοληθεί με συμπληρωματικές όψεις του προβλήματος σε μία 

ποικιλία διαφορετικών συνθηκών και θέσεων, με αποτέλεσμα σημαντική πρόοδο στην 

κατανόηση των σχετικών οικολογικών διεργασιών. Έλληνες και άλλοι ευρωπαίοι 

επιστήμονες έχουν πραγματοποιήσει δειγματοληψίες σε περισσότερες από 15 περιοχές 

όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας 

τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και αναλυτικών τεχνικών 

για τη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των διαφόρων 

τύπων αποβλήτων στα παράκτια οικοσυστήματα. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ένας 

μεγάλος αριθμός εργασιών σχετικά με τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών σε χημικές 

παραμέτρους της στήλης του νερού και σε παράσιτα, στη συγκέντρωση θρεπτικών και 

στο πλαγκτόν, σε λιβάδια μακροφύτων, στο βένθος, στο ίζημα και στα ψάρια. 

 
Ένα από τα ερευνητικά προγράμματα αυτά είναι το AQUAENV, το οποίο έχει 

χρηματοδοτηθεί από τη ΓΓΕΤ, του Υπ. Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό διεξήχθη 

σε τρεις περιοχές της χώρας σε διάφορες εποχές του έτους.  

 
Μεγάλο μέρος από τα αποτελέσματα των μελετών αυτών έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά, έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια αλλά έχουν επίσης 

κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές, 

ενώσεις παραγωγών, μελετητές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το 

περιβάλλον ώστε να αυξηθεί η χρήση της επιστημονικής πληροφορίας στα πλαίσια του 

ορθολογικού σχεδιασμού των παράκτιων δραστηριοτήτων. 

 
Επιπλέον, η εκπόνηση και τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο ‘Επίδραση των 

ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή του παραγωγικού 

δυναμικού στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων’ η οποία εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Θαλάσσιας 

Οικολογίας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης στα πλαίσια του 

Ε.Π.ΑΛ. 2000 – 2006, οδήγησαν σε νέες θεσμικές προτάσεις, μετά από συνεργασία 

των συναρμόδιων Υπηρεσιών, για την ορθολογικότερη διαχείριση της 

παράκτιας ζώνης καθώς και την παρακολούθηση της επίδρασης στο περιβάλλον 

των λειτουργουσών μονάδων.  
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Οι επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιεργητικής ικανότητας στο περιβάλλον εξαρτώνται, σε 

γενικές γραμμές, από χαρακτηριστικά που μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες 

ομάδες: 

 

• τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής, 

• οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες ανεξάρτητα από την παραγωγική 

διαδικασία, 

• η ίδια η ιχθυοκαλλιεργητική διαδικασία, 

• οι κλίμακες χρόνου αναφοράς, 

• θέματα μεθοδολογίας προσέγγισης.  

 

Συγκεκριμένα: 
 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
 

Οι βασικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στις αλληλεπιδράσεις καλλιέργειας-

περιβάλλοντος έχουν κυρίως να κάνουν με τη μεταφορά και την εναπόθεση φορτίων 

που παράγονται από τη διαδικασία εκτροφής. Οι κύριοι μηχανισμοί είναι η διάχυση και 

η καθαρή μεταφορά, το άθροισμα των οποίων αποτελεί τη διασπορά. Η διασπορά 

εξαρτάται από τον υδροδυναμισμό (μετακίνηση και συναλλαγές υδάτινων μαζών). Όσο 

μεγαλύτερη είναι η διασπορά, τόσο μικρότερη είναι η επίπτωση της δραστηριότητας 

στο τοπικό περιβάλλον. Κατά βάση, ένας πιο κλειστός κόλπος είναι πιο ευαίσθητος σε 

σχέση με έναν ανοικτό όπου υπάρχουν έντονες ανταλλαγές νερού με τη θάλασσα, ένας 

βαθύς είναι πιο ανθεκτικός από ένα ρηχό κ.ο.κ. Η φυσική ετερογένεια όμως είναι τόσο 

μεγάλη που σε πολύπλοκα συστήματα, όπως οι ελληνικές ακτογραμμές, εμφανίζονται 

σημαντικές παρεκκλίσεις. Ο υδροδυναμισμός εξαρτάται επίσης έντονα από 

μετεωρολογικές παραμέτρους οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Είναι 

λοιπόν κατανοητό ότι η ετερογένεια αυτή απαιτεί επιφυλακτική προσέγγιση.  

 
Άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και ο ρόλος τους 
 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος αλλάζουν 

σημαντικά κάτω από την πίεση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων εγγύς ή μακρύτερα 

από την υπό ανάλυση περιοχή. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 

παράκτια ζώνη, τόσο γιατί γίνεται αποδέκτης των αποτελεσμάτων παρεμβάσεων στο 

εσωτερικό των  λεκανών απορροής, όσο και διότι η συγκέντρωση ανθρώπων και 

κεφαλαίων στην παράκτια ζώνη εκ των πραγμάτων αφήνει το αποτύπωμά της στην 

ποιότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων. Είναι σημαντικό να αποδίδεται η 

πραγματική βαρύτητα των φαινομένων σε όλους τους συμμετέχοντες, με σεβασμό στη 

σχετική συμβολή του καθενός.    

 
Σε σχέση με τις άλλες συνηθισμένες στη χώρα μας παράκτιες χρήσεις, απαιτείται από το 

Κράτος η εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης πρότασης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης 

και ο καθορισμός των ζωνών οικιστικού ελέγχου και των χρήσεων γης (Κλαουδάτος, 

Σπ., Κονίδης, Α. και Χατζηευσταθίου, Μ., 1996). Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

τέτοιος καθορισμός, όλες οι χρήσεις θεωρούνται ισοδύναμες και η προτίμηση υπέρ 

κάποιων συνήθως υποκρύπτει τοπικά συμφέροντα. 
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Η ιχθυοκαλλιεργητική διαδικασία 
 
Παρά την τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής, ειδικά στις μεγάλες κλίμακες 

παραγωγής, μπορεί να υπάρξουν διαφορές στις επιλογές προϊόντων, μεθόδων και 

υποδομών που φυσικά οδηγούν στη διαφοροποίηση των φορτίων και κατ’ επέκταση 

των επιπτώσεων. Η προσπάθεια τυποποίησης σε αυτά τα επίπεδα μπορεί να μειώσει το 

μέγεθος της ετερογένειας και κατά συνέπεια, της αβεβαιότητας στην εκτίμηση των 

σχετικών επιπτώσεων. 

 
Oι κλίμακες χρόνου αναφοράς 
 
Οι επιδράσεις μιας δραστηριότητας στο περιβάλλον έχουν κατά κανόνα έναν αθροιστικό 

χαρακτήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κρίσεις και οι αναφορές μας βασίζονται 

σε στιγμιαίες αποτυπώσεις ή αντίστοιχα, σε περιορισμένης έκτασης (στο χώρο) 

αναφορές. Αυτός ο διαχρονικός χαρακτήρας των αλληλεπιδράσεων του φυσικού 

περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες επιτάσσει τόσο προφυλακτική 

προσέγγιση όσο και διαχρονική παρακολούθηση. Οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν έχουν 

δείξει ιδιαίτερα προβλήματα στο περιβάλλον των περισσότερων μονάδων. Ωστόσο, θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία στην απόκριση των πολύπλοκων φυσικών 

συστημάτων που δεν αντιδρούν αναλογικά, για το σκοπό αυτό απαιτείται 

υπευθυνότητα και επαγρύπνηση.  

   
Η μέθοδος εκτίμησης του προβλήματος 
 
Όλα τα παραπάνω που αναφέρονται ως πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων 

επηρεάζουν αναπόφευκτα και τον τρόπο προσέγγισης του θέματος από τους 

επιστήμονες.  

 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες επιδρούν στο περιβάλλον κυρίως μέσα από την απελευθέρωση 

διαφόρων μορφών αποβλήτων, όπως θρεπτικά, χημικές ουσίες, κόπρανα κλπ., και 

μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε διαφορετικά χαρακτηριστικά και συστατικά του 

θαλασσίου οικοσυστήματος, όπως τα ενδιαιτήματα, η βιοποικιλότητα, η πανίδα και η 

βλάστηση. Ωστόσο, οι επιπτώσεις που προκύπτουν φαίνεται πως περιορίζονται σε 

τοπική κυρίως κλίμακα.    

 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι επιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με τα τοπικά 

περιβάλλοντα εξαιτίας του μεγέθους της παραγωγής, των  περιβαλλοντικών συνθηκών 

και των γεωγραφικών και τοπογραφικών συνθηκών όπως οι διαφορές στο βάθος της 

θάλασσας, το εύρος της παλίρροιας, η κυκλοφορία και η εναλλαγή του νερού που είναι 

από τους πιο σπουδαίους παράγοντες. Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις επίσης διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα. 

 
Το βασικότερο στάδιο στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η 

πρόβλεψη των επιπτώσεων ενός έργου/δραστηριότητας πριν αυτές συμβούν, 

προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανή αλλαγή κάποιων παραμέτρων-«δεικτών» της 

κατάστασης του αποδέκτη του έργου. Σημασία έχει όχι μόνο η μεταβολή της τιμής του 

δείκτη αλλά και η σημασία της μεταβολής αυτής για τη λήψη απόφασης. Για την 

πρόβλεψη των επιπτώσεων χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και μαθηματικά 

μοντέλα. Απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της πρόβλεψης των επιπτώσεων 
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αποτελεί η αξιολόγησή τους, δηλαδή η σχετική τους σημασία, η οποία βασίζεται σε 

παραμέτρους, όπως το μέγεθος και η πιθανότητα της επίπτωσης, η εξάπλωσή της στο 

χώρο και το χρόνο, η δυνατότητα ανάκαμψης του περιβάλλοντος μετά την εκδήλωσή 

της, η αξία του προσβαλλόμενου περιβάλλοντος, το επίπεδο ευαισθησίας της κοινής 

γνώμης και οι πολιτικές επιπλοκές. Η πλέον τυπική μέθοδος αξιολόγησης είναι η 

σύγκριση των πιθανών επιπτώσεων με τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές.  

 
Στη βάση αυτή, η φέρουσα ικανότητα σε ό,τι αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, είναι 

λογικό να καθορίζεται με περιβαλλοντικά κριτήρια, ρυθμίζοντας δηλαδή τα επίπεδα 

παραγωγής έτσι ώστε να μην προκαλείται περιβαλλοντική αλλαγή σε μη αποδεκτά 

επίπεδα.  
 

Η ένταση των επιπτώσεων σχετίζεται με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 

γνωρίσματα της περιοχής, όπως είναι το βάθος, οι υδρογραφικές συνθήκες, η 

ποιότητα του περιβάλλοντος νερού, ο τύπος του ιζήματος, η ύπαρξη άλλων 

πιέσεων στην περιοχή. 

 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο, το προτεινόμενο έργο 

δεν θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.   

 
Ο φορέας στα πλαίσια της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, θα 

παρακολουθεί τις παραμέτρους του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θα επεμβαίνει 

κατάλληλα σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ρύπανσης της περιοχής μελέτης, με 

σκοπό την ανάδραση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της καλής 

κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.  

 
Εξάλλου, η ρύπανση από υδατοκαλλιέργειες είναι βιολογικής προέλευσης (περιττώματα 

και υπολείμματα τροφών), η επίδραση της θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί έως και 

θετική, αφού αποτελεί πηγή θρεπτικών αλάτων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της 

παραγωγικότητας των ολιγοτροφικών παράκτιων περιοχών της χώρας μας (Αργυρού 

1990; Makinen 1997). 

 
Η μονάδα θα λειτουργεί με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση στα πλαίσια της 

Θεωρίας της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 
9.2. Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
 
Το έργο δεν πρόκειται στο μέλλον να προκαλέσει επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά 

και τα βιοκλιματικά στοιχεία της περιοχής μελέτης καθώς η φύση του έργου δε 

σχετίζεται με αυτές τις παραμέτρους.  

 
9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  
 
Το έργο δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 

οποιασδήποτε κοινής θέας και δεν θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού 

αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα, διότι οι εγκαταστάσεις έχει γίνει σύμφωνα 

με τις διεθνείς προδιαγραφές για την διαχείριση των μονάδων Υδατοκαλλιέργειας και 

τις προτάσεις – συστάσεις του ΥΠΕΝ και του ΥπΑΑΤ και των αρμοδίων Υπηρεσιών της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όσον αφορά τις πλωτές εγκαταστάσεις, το ύψος της 

κουπαστής των κλωβών που παραμένει εκτός θαλάσσης φθάνει μόνο τα 70 cm. 

 
Η «Οπτική Ρύπανση» που πολλές φορές τίθεται ως ζήτημα από εκπροσώπους τοπικών 

κοινωνιών, είναι όρος που δεν έχει καμία επιστημονική βάση, αφού είναι καθαρά 

υποκειμενικό το τι θεωρεί «όμορφο» και «άσχημο» ο κάθε άνθρωπος. Σχεδόν πάντα στις 

περιπτώσεις που τίθεται θέμα ρύπανσης το κυρίως πρόβλημα βρίσκεται στα άλλα 

μοντέλα ανάπτυξης που κάποιοι οραματίζονται για την περιοχή και οι οποίοι θεωρούν 

ότι η παρουσία μονάδων - οι οποίες θα ελέγχουν συνεχώς τις συνθήκες του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας και κάθε παρασπονδία τους - είναι αντίθετη με αυτά. 

 
9.4. Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
 
Το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. 

 
Επίσης το έργο: 

• Δεν επιφέρει καμιά αλλοίωση ή κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των 

πετρωμάτων, 

• καμία καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών όπως πχ. Πηγών, 

σπηλαίων κλπ 

• Δεν επιφέρει καμία πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής 

σπουδαιότητας όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κλπ. 

 
Επίσης το έργο δεν επιφέρει ουδεμία αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών 

της περιοχής μελέτης, ως προς τη δομή, τη γονιμότητα λόγω ενδεχόμενης μακρόχρονης 

απόθεσης υλικών με τη μορφή σωρών. 

 
9.5. Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον  
 
Οι υδατοκαλλιέργειες αλληλεπιδρούν άμεσα ή έμμεσα με διάφορες γεωχημικές 

διεργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον (Karakassis 1998), λαμβάνουν κυρίως χώρα σε 

έκταση 100 m περιμετρικά των κλωβών, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται να επιδρούν 

στο περιβάλλον σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες (Silvert 1992). Μερικές 

επιπτώσεις έχουν μελετηθεί και καταγραφεί εκτενώς στην επιστημονική βιβλιογραφία, 

ενώ άλλες είναι λίγο ή ελάχιστα καταγεγραμμένες. Η χωρική κλίμακα επίδρασης 

ποικίλλει και εξαρτάται από τα τοπογραφικά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά μιας 

περιοχής, την περιβαλλοντική συμπεριφορά και την ικανότητα διασποράς των 

συνδεόμενων ρυπαντών, καθώς και από την κινητικότητα της βιοκοινωνίας που 

επηρεάζεται.  

 
Μερικές από αυτές τις επιδράσεις ελαχιστοποιούνται, ή ακόμη και αποφεύγονται, 

υιοθετώντας εναλλακτικές μορφές διαχείρισης, βελτιωμένη τεχνολογία ή άλλα μέτρα 

αντιμετώπισης (π.χ. εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μεθόδων προς αποφυγή 

αποδράσεων των ψαριών, χρήση εμβολίων για την πρόληψη ασθενειών, 

ελαχιστοποίηση διαφυγής τροφής κ.τλ.).  
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9.5.1. Επίδραση στην Βιοποικιλότητα της παρακείμενης θαλάσσιας και χερσαίας 
περιοχής  

Χλωρίδα 
 
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής μονάδας του φορέα στην εν 

λόγω θέση δεν έχουν προκληθεί επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής.  

 
Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου, μετά και την μετατόπιση, επέκταση και 

τον εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας, δεν αναμένεται να προκληθούν:  

 
i) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών 

(περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λ.π.), διότι οι πλωτές εγκαταστάσεις 

βρίσκονται σε θαλάσσια έκταση και δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές και 

αλλοιώσεις, ούτε και οι συνοδές εγκαταστάσεις της μονάδας.   

 
ii) μείωση αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, 

διότι στη θέση του προτεινόμενου έργου, δεν υπάρχει τέτοια βλάστηση. 

 
iii) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής 

ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών, διότι δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άμεση 

παρέμβαση ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών ή 

εισαγωγή άλλων ειδών φυτών.  

 
iv) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας, διότι πρόκειται για 

πλωτές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε θαλάσσια έκταση καθώς και συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας.  
 

Επιπτώσεις στους πλαγκτονικούς οργανισμούς.  

 
Τα αποτελέσματα από το εθνικό πρόγραμμα ΕΠΕΤ έδειξαν πως οι συναθροίσεις πλαγκτού 

κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες δεν είναι σημαντικά διαφορετικές από αυτές σε σταθμούς 

ελέγχου, τόσο όσον αφορά στην αφθονία τους όσο και στην ποικιλότητα που εμφανίζουν. 

Επίσης, αποτελέσματα του προγράμματος AQUAENV (Pitta et al, l999) έδειξαν ότι οι 

πλαγκτονικές κοινότητες κοντά στα ιχθυοτροφεία δεν είναι σημαντικά διαφορετικές από 

εκείνες στις αντίστοιχες περιοχές ελέγχου είτε ποσοτικά (αφθονία) είτε ποιοτικά 

(ποικιλότητα, σύνθεση βιοκοινοτήτων σε είδη). Επιπλέον, πρόσφατα πειράματα στα 

πλαίσια του προγράμματος MedVeg (Effects οf nutrient release from Mediterranean fish 

farms on benthic vegetation in coastal ecosystem) έχουν δείξει ότι υπάρχει σημαντική 

επίπτωση της βόσκησης του μικροζωοπλαγκτού στα κύτταρα του φυτοπλαγκτού που έτσι 

εμποδίζει την ακμή (bloom) του φυτοπλαγκτού παρά την σταθερή παροχή θρεπτικών 

από τα ιχθυοτροφεία. 

 
Δεν έχουν καταγραφεί επιπτώσεις στους βενθικούς και στους πλαγκτονικούς 

οργανισμούς, καθώς και στη βιοποικιλότητα στη θέση εγκατάστασης και 

λειτουργίας της υφιστάμενης πλωτής μονάδας. Η λειτουργία της μονάδας μετά 

την μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της, με τις συνοδές 
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εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, δεν αναμένεται να προκαλέσει 

επιπτώσεις στους πλαγκτονικούς οργανισμούς και τη βιοποικιλότητα.  

 
Πανίδα 

 
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής μονάδας του φορέα στην εν 

λόγω θέση δεν έχουν προκληθεί επιπτώσεις στη πανίδα της περιοχής.  

 
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει:  
 
i) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό ψαριών και θαλασσινών, διότι τα 

εκτρεφόμενα είδη είναι ενδημικά και πιθανές διαφυγές τους στο θαλάσσιο περιβάλλον 

δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

 
Σε περίπτωση διαφυγής, δεν θα επέλθει διατάραξη της βιοποικιλότητας γιατί τα 

καλλιεργούμενα είδη είναι ενδημικά. Επιπλέον, ο φορέας θα φροντίζει για την αποφυγή 

των διαφυγών του εκτρεφόμενου ιχθυοπληθυσμού στο περιβάλλον και για το σκοπό 

αυτό θα φροντίζει για τα κατωτέρω: 

 
� Συχνός έλεγχος, επισκευή και επιδιόρθωση διχτύων. 
� Ορθός τρόπος αποθήκευσης των διχτύων για διατήρηση της ανθεκτικότητάς 
τους. 
� Λήψη μέτρων για την αποφυγή διαφυγών κατά τη διάρκεια διαδικασιών 
διαχείρισης. 
� Καταγραφή περιστατικών τυχόν διαφυγών του εκτρεφόμενου 
ιχθυοπληθυσμού. 
 
Εξ’ άλλου η διαφυγή ιχθυοπληθυσμού συνεπάγεται οικονομική απώλεια για τον φορέα. 
  

ii) μείωση αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων, 

διότι το έργο δεν προβλέπει τέτοιου είδους μεταβολές και αλλοιώσεις. 

 
iii) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των 

μετακινήσεων των ζώων, διότι δεν προβλέπεται καμία ενέργεια ή παρεμπόδιση 

μετακίνησης ζωικών ειδών. 

 

iv) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή αγρίων ζώων, 

διότι οι εγκαταστάσεις του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσουν χειροτέρευση ή 

επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 
Ειδικότερα: 
 
Επιπτώσεις στην βενθική πανίδα 
 
Το προτεινόμενο έργο και συγκεκριμένα, η λειτουργία της μονάδας μετά την 

μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στη 

βενθική πανίδα. 

 
Οι επιπτώσεις της καθίζησης σωματιδιακού υλικού (προϊόντα μεταβολισμού και 

απώλειες τροφής) στους βενθικούς οργανισμούς που διερευνήθηκε στα πλαίσια του 
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προγράμματος AQUAENV έδειξε σημαντικές αλλαγές στις βενθικές κοινότητες κάτω από 

τους ιχθυοκλωβούς (Karakassis et al 2000). Μολονότι καμία από τις περιοχές που 

ερευνήθηκαν δεν βρέθηκε να ανήκει στην "βαρέως ρυπασμένη" (δηλαδή αζωική) ζώνη 

κατά το μοντέλο διαδοχής των Pearson & Rosenberg (1978) βρέθηκε σημαντική μείωση 

στη βενθική ποικιλότητα, καθώς στον βυθό επικρατούσαν μικρόσωμα ευκαιριακά είδη. 

Εν τούτοις, στην περίπτωση αυτή επίσης, η περιοχή μειωμένης ποικιλότητας της 

βενθικής μακροπανίδας δεν ξεπερνούσε τα 25 m από την περίμετρο των 

κλωβών. Οι μακροπανιδικοί αυτοί οργανισμοί χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε όλο 

τον κόσμο ως μέσο για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που 

προκαλείται από πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι μελέτες στα πλαίσια του 

AQUAENV (Karakassis & Hatziyanni 1999), και πιο πρόσφατα αποτελέσματα από το 

πρόγραμμα MERAMED έδειξαν τρόπους για την ελαχιστοποίηση του κόστους κατά την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση των ιχθυοτροφείων με ταυτόχρονη διατήρηση της 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Ακόμη μετρήσεις στα πλαίσια του MERAMED έδειξαν 

εξαιρετική συσχέτιση μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου MERAMΟD για τους 

ετήσιους ρυθμούς καθίζησης και της κατάστασης των βενθικών κοινοτήτων.  

 
Μελέτες σε αδρά ιζήματα από Ελληνικά παράκτια ύδατα με απλή οπτική επιθεώρηση 

από δύτες δεν έδειξε διαφορές ακόμη και κάτω από τους ιχθυοκλωβούς (Papoutsoglou 

et al. (1996), ενώ επίσης αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα μελέτης με χρήση 

ηχοβολιστικών συσκευών τύπου ROXANN (McDougal & Black 1999).  

 
Πρόσφατες έρευνες για αλλαγές σε μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες από την παρουσία 

ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας στα πλαίσια του προγράμματος AQCESS (Aquaculture and 

Coastal, Economic and Social Sustainability) δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς την αφθονία, βιομάζα ή την διάρθρωση σε τροφικούς τύπους των 

οργανισμών της μακροπανίδας. Εν τούτοις βρέθηκε αυξημένη βιομάζα των 

μεγαβενθικών οργανισμών σε αποστάσεις 1-10 km από τις ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας. 

 
Σύμφωνα με αξιολόγηση του φορέα, δεν υφίσταται και δεν προβλέπεται 

υποβάθμιση του ιζήματος ή μη ανατρέψιμη κατάσταση για τους βενθικούς 

οργανισμούς εξ’ αιτίας του προτεινόμενου έργου. Ο συνδυασμός των ρευμάτων 

και της γεωμορφολογίας του ιζήματος, σε συνδυασμό με τη βιοποικιλότητα των 

βενθικών οργανισμών, βοηθούν στην εύκολη αποδόμηση των τροφών και των 

προϊόντων μεταβολισμού των ψαριών. Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού 

και παραλίας δεν σχετίζονται με τους βενθικούς οργανισμούς. 

 
Επιπτώσεις στους άγριους ιχθυοπληθυσμούς 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στους άγριους 

ιχθυοπληθυσμούς. 

 
Οι επιπτώσεις στα άγρια ιχθυοαποθέματα από την λειτουργία μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας ερευνήθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου AQCESS. 

Η έρευνα περιελάμβανε πειραματική αλιεία με τράτα βυθού (3 περιοχές επί δύο εποχές) 

σε αλιευτικά πεδία κοντά και μακριά από ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών, σύγκριση 

αλιευμάτων πριν και μετά την εγκατάσταση των ζωνών, υδρακουστική μελέτη σε 

μεγάλες χωρικές κλίμακες, υποβρύχιες έρευνες με χρήση ROV (τηλεκατευθυνόμενο 
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υποβρύχιο όχημα) και αναλύσεις χρονοσειρών εμπορικών δεδομένων εκφορτώσεων 

αλιευμάτων σε ιχθυόσκαλες σε πέντε διαφορετικές περιοχές (με και χωρίς επιπτώσεις 

ιχθυοτροφείων). Τα αποτελέσματα του έργου (Machias et al 2003, 2004ab) έδειξαν 

καθαρά ότι η παρουσία ζωνών ιχθυοκαλλιεργειών επάγει υψηλότερη αφθονία, βιομάζα 

(περίπου διπλάσια) καθώς και μεγαλύτερη ποικιλότητα σε ενδιάμεσες χωρικές κλίμακες 

(1-20km) με θετικές επιπτώσεις στην τοπική αλιεία. Η επίδραση αυτή πιθανά συνδέεται 

με το ολιγοτροφικό καθεστώς του Αιγαίου, όπου ακόμη και μικρές ποσότητες 

θρεπτικών μεταφέρονται γρήγορα και αποτελεσματικά στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του AQCESS πραγματοποιήθηκε ταυτόσημη μελέτη 

σε πιο παραγωγικά νερά του Β. Ατλαντικού χωρίς όμως να εμφανιστούν τόσο 

σημαντικές διαφορές ως προς την αφθονία και βιομάζα των άγριων ψαριών.  

 
Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 
 
Μολονότι μερικά είδη επηρεάζονται άμεσα και γενικά η ποικιλότητα κάτω από τους 

ιχθυοκλωβούς μειώνεται, δεν είναι βέβαιο ότι η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε κίνδυνο 

λόγω υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με τον Margalef (1997), υπάρχει σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην βιοποικιλότητα (δηλ. τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων 

ειδών ή γονότυπων σε μια περιοχή) και την οικολογική ποικιλότητα ή 

οικοποικιλότητα που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω δειγματοληψίας τοπικών 

βιολογικών κοινοτήτων. Με αυτή την έννοια, τοπικές αλλαγές στην δομή των 

βιοκοινοτήτων που αφορούν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα δεν 

μπορεί να θεωρηθούν ως υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Αντίθετα, κίνδυνοι για την 

βιοποικιλότητα προκύπτουν όταν ένας ειδικός τύπος ενδιαιτήματος (σπάνιο, 

ενδημικό ή υποστηρικτικό ενός απειλούμενου είδους ή ενδιαίτημα-κλειδί που 

υποστηρίζει την ζωή της ευρύτερης περιοχής) υποβαθμίζεται έντονα σε μεγάλες 

χωρικές κλίμακες ή όταν πληθυσμοί ειδών k-επιλογής (δηλαδή μεγαλόσωμα είδη με 

μικρούς ρυθμούς αναπαραγωγής) μειώνονται κάτω από το κρίσιμο όριο βιωσιμότητας. 

 
Για την ώρα οι πλέον τεκμηριωμένες επιπτώσεις αφορούν τα μακροπανιδικά 

ασπόνδυλα στην ζώνη κάτω και πολύ κοντά στους ιχθυοκλωβούς. Οι οργανισμοί αυτοί 

είναι οικολογικά σημαντικοί αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο να εξαφανιστούν ή έστω να 

επηρεαστούν οι πληθυσμοί τους σημαντικά σε μεγάλες χωρικές κλίμακες. Τα πιθανά 

προβλήματα επίπτωσης των ιχθυοκαλλιεργειών στην βιοποικιλότητα θα ήταν η 

θνησιμότητα μεγάλων απειλούμενων ζώων, η αλλαγή τροφικού καθεστώτος σε μεγάλες 

θαλάσσιες περιοχές και η υποβάθμιση των λειμώνων των θαλάσσιων φανερογάμων και 

δη της Posidonia oceanica. 

 
Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη αλλαγής 

τροφικού καθεστώτος στα ελληνικά παράκτια ύδατα ως αποτέλεσμα των 

ιχθυοκαλλιεργειών, όπου όλες οι θέσεις που ερευνήθηκαν βρέθηκαν να διατηρούν τα 

ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά τους. Μολονότι δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας σε κάποιο γνωστό ερευνητικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να τεκμηριώνουν θνησιμότητα μεγάλων ζώων k-επιλογής (π.χ. δελφίνια, 

φώκιες, χελώνες) από την αλληλεπίδρασή τους με τις ιχθυοκαλλιέργειες ή τους 

ιχθυοκαλλιεργητές. Εν τούτοις, οι επιπτώσεις στους λειμώνες των φανερόγαμων και 
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ειδικά της Posidonia oceanica είναι πιθανή πηγή για την βιοποικιλότητα καθώς ο 

συνήθης βιότοπός τους είναι ιδεώδης για την ιχθυοκαλλιέργεια (ισχυρά ρεύματα, αδρό 

ίζημα, επαρκής οξυγόνωση). Σύμφωνα με το ερευνητικό έργο MedVeg υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η ιχθυοκαλλιέργεια έχει ρόλο στην υποβάθμιση των λιβαδιών της Posidonia 

και επομένως μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο αν οι θέσεις εγκατάστασης δεν είναι 

κατάλληλα επιλεγμένες (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007).  

 
Σχετικά με τους πλαγκτονικούς οργανισμούς και τη βενθική πανίδα, δεν έχουν 

καταγραφεί επιπτώσεις στον αριθμό και τη βιοποικιλότητα από τη λειτουργία 

της υφιστάμενης πλωτής μονάδας του φορέα στη θέση εγκατάστασης. 

 
Επιπροσθέτως, βάσει της Αναλυτικής έκθεσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με σκοπό 

τη διερεύνηση της χωρικής εξάπλωσης επιβενθικών προστατευόμενων δομών 

στην περιοχή του έργου, προέκυψε ότι:  

 
• Όσον αφορά την μονάδα των 25 στρεμμάτων στην υφιστάμενη θέση: 

 

«Στην θαλάσσια περιοχή των 25 στρ. και σε απόσταση περίπου 100m από τα όρια αυτής ο 

πυθμένας χαρακτηρίζεται από μαλακό υπόστρωμα χωρίς βλάστηση (λασπώδες συνεκτικό 

ή λασπώδες) και σε μικρό ποσοστό από αδρό λασπώδες υπόστρωμα κυρίως σε θέσεις 

κάτω από τους κλωβούς εκτροφής της μονάδας. Η απουσία του είδους Posidonia oceanica 

(ποσειδωνία) στην θέση είναι χαρακτηριστική, ενόσω η παρουσία της είναι εμφανής στην 

ζώνη βάθους 5-21m εκατέρωθεν της θέσης και σε απόσταση περίπου των 100m από τα 

όρια της θαλάσσια περιοχή των 25 στρ. Επίσης, τόσο στον πυθμένα που ορίζει η θαλάσσια 

περιοχή των 25 στρ. όσο και στο σύνολο της ερευνούμενης περιοχής (450 στρ) δεν 

εντοπίσθηκε κάποιο από τα προστατευόμενα ενδιαιτήματα (κοραλλιογενή ενδιαιτήματα 

και ασβεστοφυκικοί βυθοί) σύμφωνα με τον κανονισμό 1967/2006 για την μεσογειακή 

αλιεία». 

 
� Και επιπρόσθετα, όσον αφορά την σχεδιαζόμενη επέκταση της πλωτής μονάδας 

έως την θαλάσσια έκταση των 40 στρεμμάτων, ελήφθησαν υπ’όψιν: 

 
(α) Η αναλυτική Έκθεση του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου για την θέση της πλωτής 

μονάδας του φορέα με θέμα «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΒΕΝΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤATΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Α.Ε., στο Βαθύ Κασσιόπης, νήσο Κέρκυρα».  

 
(β) Η χωρική αποτύπωση της ταξινόμησης του πυθμένα στην περιοχή μελέτης 

του έργου και συγκεκριμένα η παρουσία του φανερόγαμου Posidonia oceanica σε 

βάθη 5-21Μ, όπως αυτή δίνεται σε σχετικό Σκαρίφημα στο πλαίσιο της ανωτέρω 

Έκθεσης. 

 
Στο σημείο αυτό επισυνάπτεται απόσπασμα του Σκαριφήματος με σημειωμένα: 

• την υφιστάμενη λειτουργούσα μονάδα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ) 

• τη νέα θέση της μονάδας από μετατόπιση και επέκταση (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, 

Α7, Α8, Α9, Α10) καθώς και 

• τη θέση των αγκυροβολίων. 
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Σκαρίφημα απεικόνισης της ταξινόμησης του πυθμένα στην 
περιοχή μελέτης του έργου, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη 
θέση της μονάδας (θαλάσσια έκταση 25 στρ.) και η αιτούμενη 
θέση μετατόπισης και επέκτασης (θαλάσσια έκταση 40 στρ.). 
Με ανοιχτό πράσινο χρώμα απεικονίζεται η παρουσία 
του φανερόγαμου Posidonia oceanica. 

 
Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με Γενική Αναφορά για την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης του έργου στο πλαίσιο της κατωτέρω αναφερόμενης μελέτης: 

«Εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των 

υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με 

τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης 

Αλιείας του ΥΠΑΑΤ» που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΑΛΕ και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών – ΕΘΑΓΕΦΩ τον Νοέμβριο του 2015, η χαρτογράφηση των 

υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης της 

θέσης της πλωτής μονάδας του φορέα αποτυπώνεται κατωτέρω (επισυνάπτεται 

απόσπασμα από το ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ»). 

 

Η συγκεκριμένη θαλάσσια έκταση, βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Μελέτης, 

βρίσκεται στο κελί που ορίζεται με λευκό χρώμα, το οποίο υποδηλώνει 0%-5% 

ποσοστό κάλυψης με Ποσειδωνία, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό 

κάλυψης. 
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Απόσπασμα από ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ», από το έργο «Εντοπισμός, 
χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών 
Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές 
προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ» που εκπονήθηκε 
τον Νοέμβριο του 2015 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΑΛΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών – 
ΕΘΑΓΕΦΩ. 

 
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το νέο πάρκο εκτροφής (ενιαία μονάδα) 
καθώς και το σύστημα αγκυροβόλησής του μετά από την εξέταση διαφόρων 
εναλλακτικών σεναρίων δεν χωροθετείται πάνω σε βυθό με φυτοκάλυψη 
φανερόγαμου Posidonia oceanica. 

9.5.2. Προστατευμένες περιοχές 

Η θαλάσσια έκταση που προτείνεται για την μετατόπιση και επέκταση της πλωτής 

μονάδας του φορέα δεν ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.  
 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις που να απαγορεύουν την 

προτεινόμενη εγκατάσταση. 

9.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις  

Η δραστηριότητα δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις σε δασικές εκτάσεις, καθώς 

πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας δεν σχετίζονται με επέμβαση σε δάση ή δασικές εκτάσεις.  
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9.5.4. Επιπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις  

9.5.4.1. Υγρά απόβλητα – Υδάτινη επιβάρυνση - Ποσοτικοποίηση 

Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκληθεί υδάτινη 

επιβάρυνση από τα υγρά απόβλητα, διότι στην περιοχή επικρατούν ρεύματα ικανά να 

τα διασπείρουν.  

 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες απελευθερώνουν στη στήλη του νερού άζωτο και φωσφόρο σε 

διαλυμένη μορφή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στο ολιγοτροφικό περιβάλλον της 

Μεσογείου καταγράφηκαν ελάχιστες επιδράσεις στη στήλη του νερού και στο 

πλαγκτόν κοντά σε ιχθυοτροφεία (Pitta et al. 1999). 

 
Επίσης, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος ΕΠΕΤ 

έδειξε πως η απελευθέρωση διαλυμένων αποβλήτων (κυρίως αμμωνιακά και 

φωσφορικά) από ιχθυοτροφεία έχουν ελάχιστη επίδραση στη συγκέντρωση θρεπτικών 

και δε επιδρούν στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-α ή του σωματιδιακού 

οργανικού άνθρακα της στήλης του νερού κοντά σε ιχθυοτροφεία (Pitta et. al,1999).  

 
Σωματιδιακή φάση 
 
Η πλέον διαδεδομένη και ευρύτατα καταγεγραμμένη επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών 

είναι ο βενθικός εμπλουτισμός κάτω από τους κλωβούς. Συχνά, η συσσώρευση 

αχρησιμοποίητης τροφής και περιττωμάτων οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος κάτω 

από τους κλωβούς. Έχει καταγραφεί από αρκετούς συγγραφείς η παρουσία ενός 

χαλαρού και κροκυδώδους μαύρου ιζήματος κάτω από τους ιχθυοκλωβούς, που κοινώς 

αποκαλείται ίζημα ιχθυοκαλλιέργειας (Holmer 1991). Το ίζημα αυτό είναι συχνά 

ανοξικό (χαμηλές τιμές δυναμικού οξειδοαναγωγής), παρουσιάζει υψηλές 

συγκεντρώσεις άνθρακα, αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων και φυτοχρωστικών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 

επιδράσεις αυτές ανάλογα με τη βαθυμετρία της περιοχής, το μέγεθος του 

ιχθυοτροφείου και τον τύπο του υποστρώματος, με τα αδρά υποστρώματα σε βαθιές 

περιοχές με έντονο υδροδυναμισμό να εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο βαθμό 

συσσώρευσης αποβλήτων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ζώνη του βυθού που 

επηρεάζεται εκτείνεται σε απόσταση από τα όρια των κλωβών που δεν ξεπερνά τα 10-

25 Μ.  

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και στην περίπτωση ρηχών, ιλυωδών περιοχών, τα 

σημάδια υποβάθμισης του περιβάλλοντος κάτω από τους κλωβούς υπόκεινται σε 

σημαντικές εποχιακές αλλαγές και είναι λιγότερο σοβαρά το χειμώνα (μικρότερη 

παροχή τροφής, μεγαλύτερη επαναιώρηση και οξυγόνωση του ιζήματος). 

 
Πυθμένας – Ίζημα  
 
Σύμφωνα με τη μελέτη των Kαρακάση, I., Σεβαστού, Κ. και Κουτσικόπουλο, Κ., 2007, με 

θέμα ‘Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή του 

παραγωγικού δυναμικού στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων’, που έγινε αποδεκτή από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σε 

απόσταση 50 μ. από τους κλωβούς δεν υπάρχει επιβάρυνση στο περιβάλλον. 
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Η λειτουργία της πλωτής μονάδας θα είναι υπό την επίβλεψη ιχθυολόγου. Από 

τη λειτουργία της πλωτής μονάδας στην παρούσα θέση δεν έχουν καταγραφεί 

επιπτώσεις στη στήλη του νερού και στο ίζημα. Δεν αναμένεται να προκληθούν 

επιπτώσεις από την περαιτέρω λειτουργία της μονάδας στη νέα θέση. 

 

Με βάση και τα προαναφερθέντα, έγινε τροποποίηση του τρόπου 

αγκυροβόλησης της μονάδας, με νέου τύπου σύστημα αγκυροβόλησης που θα 

διασφαλίζει την προστασία των εγκαταστάσεων και του ζωικού κεφαλαίου και 

των εργαζομένων  αλλά και την προστασία των επιβενθικών προστατευόμενων 

δομών. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σε ορισμένα σημεία θα γίνει με κάθετο 

τρόπο (δηλ. κάθετη αγκυροβόληση πλησίον της πλευράς των κλωβών), έτσι 

ώστε τα αγκυροβόλια να μην προσεγγίζουν τις προστατευόμενες επιβενθικές 

δομές. Αναφέρεται ότι το νέο σύστημα κάθετης αγκυροβόλησης είναι ικανό να 

συγκρατεί το σύστημα των ιχθυοκλωβών στη θέση τους. 

 
α) Επίδραση στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή 
 
Από τη μέχρι τώρα λειτουργία της πλωτής μονάδας στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης» δεν 

έχουν προκληθεί επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή και συγκεκριμένα δεν έχουν 

προκληθεί αλλαγές στη θερμοκρασία και την αλατότητα του θαλάσσιου νερού, στο 

επίπεδο των τροφικών αλάτων, στον παρακείμενο βυθό και στα τοπικά ρεύματα. 

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στη 

θερμοκρασία και την αλατότητα του θαλάσσιου νερού, στο επίπεδο των τροφικών 

αλάτων, στον παρακείμενο βυθό και στα τοπικά ρεύματα (οι πλωτές εγκαταστάσεις δεν 

θα τοποθετηθούν κάθετα προς την κατεύθυνση των ρευμάτων, ώστε να μειώσουν τη 

ροή διαδοχικά).  

 
Επίσης, δεν ενέχεται κίνδυνος ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής γιατί το ρυπαντικό 

φορτίο των αποβλήτων ενός ιχθυοτροφείου (ουσίες όπως περιττώματα ψαριών και 

υπολείμματα τροφών οι οποίες είναι διαλυμένες στο νερό) είναι ασήμαντο συγκριτικά 

με την επιβάρυνση της θάλασσας από τις αποπλύσεις εδαφών.  

 
Από παλαιότερες συγκριτικές μελέτες ρυπαντικού φορτίου ιχθυοκαλλιέργειας 

και γεωργίας, που έγινε στη Φινλανδία, προέκυψε ότι η αναλογία του νιτρικού 

φορτίου, που προκλήθηκε από την ιχθυοκαλλιέργεια ήταν 2% φωσφόρος και 

1% άζωτο του συνολικού φορτίου, ενώ η αναλογία των θρεπτικών από την 

γεωργία ήταν 40% φωσφόρος και 1% άζωτο του συνολικού φορτίου. 

 
Η επιφάνεια του θαλάσσιου υποστρώματος που επηρεάζεται εξαρτάται κυρίως από την 

ταχύτητα των ρευμάτων και το βάθος, περιορίζεται κάτω από τους κλωβούς και σε 

μικρή απόσταση γύρω από αυτούς (περίπου 25- 30 μ).  

 

Οι συνοδές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας επί αιγιαλού και παραλίας δεν 

αναμένεται να προκαλέσουν καμία επίδραση στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή.  
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β) Παραγωγή μικροβιακού φορτίου 
 
Τα ψάρια δεν είναι η αιτία μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και δεν περιέχουν 

παθογόνους για τον άνθρωπο μικροοργανισμούς (Παπαναστασίου 1988; Μάργαρης 

1997). 

 
Εξ’άλλου, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία: 
 
Οι μικροβιολογικές παράμετροι (total and faecal coliforms) αποτελούν δείκτες 

επιβάρυνσης από θερμόαιμα ζώα (κυρίως θηλαστικά) τα οποία δεν έχουν καμία σχέση 

με το απεκκριτικό σύστημα των ψαριών, τα οποία είναι ποικιλόθερμα σπονδυλόζωα. 

Άλλωστε, ο λόγος που οι συγκεκριμένες παράμετροι χρησιμοποιούνται ως δείκτες για 

τα νερά κολύμβησης είναι ακριβώς ότι η ύπαρξή τους υποδηλώνει διάθεση λυμάτων 

από τη χέρσο (ή πλοία), δηλαδή όχι από θαλάσσιους οργανισμούς (Καρακάσης, 2008). 

 
Τα ψάρια, που είναι ψυχρόαιμα, δεν παράγουν κολοβακτηρίδια –μια και αυτά υπάρχουν 

μόνο στο πεπτικό σύστημα των ανθρώπων και των ομοιόθερμων ζώων (Καθηγητής 

Ν.Σ. Μάργαρης, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, 2008). 

 
Στη θάλασσα απαντά ένας πολύ περιορισμένος αριθμός γενών μικροβίων σε μικρές 

ποσότητες, που αντιπροσωπεύεται από είδη που δεν απαντούν στον άνθρωπο και τα 

αγροτικά ζώα. 

 

Συνεκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
 
Επισημαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης και σε απόσταση 1.000 Μ από 

την προτεινόμενη θέση της μονάδας, δεν λειτουργούν άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.  

 
Λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής και των επικρατούντων ρευμάτων υπάρχει 

επαρκής ανανέωση νερού με αποτέλεσμα τη διάλυση των θρεπτικών στη στήλη του 

νερού. Δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες στην περιοχή του προτεινόμενου έργου 

που να επιβαρύνουν την θαλάσσια περιοχή του έργου. Όσον αφορά τον παρακείμενο 

βιολογικό καθαρισμό της Κασσιώπης, σύμφωνα με την Βάση Δεδομένων της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, δεν υπάρχουν 

στοιχεία  για την λειτουργία του, παρά μόνο για τον σταθμό βιολογικού καθαρισμού της 

πόλης της Κέρκυρας, που βρίσκεται πολύ νοτιότερα, περίπου 18 χλμ. από την θέση του 

προτεινόμενου έργου.  

 
Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας αφορούν την υποστήριξη της 

λειτουργίας της πλωτής μονάδας, δεν αφορούν παραγωγικές εγκαταστάσεις και δεν 

σχετίζονται με επιπλέον επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής. Είναι 

απαραίτητες για την ασφαλή πρόσβαση από και προς την μονάδα και την μεταφορά 

απαραίτητων εφοδίων για την διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας.  

 
Εκτιμάται ότι συνολικά για την Μεσόγειο, επί της συνολικής ανθρωπογενούς εισροής 

θρεπτικών, η οφειλόμενη στις υδατοκαλλιέργειες αύξηση είναι 0,3% έως 1,0% για το 

άζωτο και 0,4% έως 1,4% για τον φωσφόρο. 
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Για την Ελλάδα, την βασική παραγωγό χώρα τσιπούρας και λαβρακιού, οι αριθμοί αυτοί 

αυξάνονται σε 1,9% έως 7,7% για το άζωτο και σε 2,9% έως 10,4% για τον φωσφόρο.  

 
Χρειάζεται εντούτοις να διευκρινιστεί ότι η αύξηση ως προς την συνολική συγκέντρωση 

θρεπτικών, είναι κατά πολύ μικρότερη, καθώς στην συνολική εισροή δεν 

συνυπολογίζονται οι ‘φυσικές’ εισροές των ποταμών ούτε τα υπάρχοντα φυσικά 

φορτία θρεπτικών στα θαλασσινά νερά.  

 

Η απόρριψη αποβλήτων αφορά: i) τα προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών και ii) τις 

απώλειες των ιχθυοτροφών.  

 
α) Προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών 
 
Τα περιττώματα των ψαριών είναι ουσίες διαλυμένες στο νερό και επιβαρύνουν 

ελάχιστα το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι ήδη γνωστές στους 

θαλάσσιους αποικοδομητικούς οργανισμούς και αποικοδομούνται πολύ γρήγορα μέσα 

στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 
Τα παραπροϊόντα των ψαριών, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα απόβλητα των 

υπονόμων τα οποία απελευθερώνουν διαλυτά θρεπτικά άλατα και οργανικά υλικά με 

χαμηλό ρυθμό βυθίσματος και έτσι μετασχηματίζονται απ’ ευθείας στο νερό σε 

πλαγκτόν. Εξ άλλου, στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν ρεύματα που ανανεώνουν τα 

νερά και σε συνδυασμό με τα ικανοποιητικά βάθη στη θέση εγκατάστασης 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, εφ’ όσον τα απόβλητα διασπείρονται 

στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψη τον ολιγοτροφισμό των 

ελληνικών νερών και την αραίωση και διασπορά που θα γίνει στο θαλασσινό νερό από 

τα ρεύματα, η επιβάρυνση αυτή θεωρείται ασήμαντη. 

 
β) Απώλεια ιχθυοτροφών 
 
Σημαντική είναι η χρησιμοποίηση από τα αποθέματα άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται κάτω από τους κλωβούς του υλικού (τροφών) που διαφεύγει, με 

αποτέλεσμα την μείωση του οργανικού υλικού, που τελικά φθάνει στην επιφάνεια του 

βυθού. 

 
Ωστόσο, ο φορέας στο πλαίσιο μετατόπισης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού της 

πλωτής μονάδας θα χρησιμοποιεί σύγχρονες «νέου τύπου» ιχθυοτροφές οι 

οποίες επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον λόγω των εξής χαρακτηριστικών 

τους: 

 

• Μείωση του χρόνου βύθισης των κόκκων της τροφής και αύξηση του χρόνου 

που η τροφή παραμένει αναλλοίωτη (50% περισσότερη τροφή νέου τύπου, σε 

σχέση με την παλαιού τύπου, μένει αναλλοίωτη μετά την παρέλευση 1 ώρας, 

ενώ το ποσοστό ανέρχεται σε 84% μετά την παρέλευση 24 ωρών). Αυτό ήταν 

απόρροια της εξέλιξης της τεχνολογίας παρασκευής ιχθυοτροφών και είχε σαν 

αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των ποσοτήτων τροφής που διαφεύγει στο 

περιβάλλον (ποσοστό μικρότερο του 5%, περίπου ίσο με 3%, Makinen, T., 1997). 
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• Μεγαλύτερη πεπτικότητα. Αυτό ήταν απόρροια του σύγχρονου τρόπου 

κατασκευής των ιχθυοτροφών (extruded) που ζελατινοποιεί πλήρως το άμυλο 

της τροφής (έτσι γίνεται πιο εύπεπτη) με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την 

ποσότητα περιττωμάτων των ψαριών (Seymour, E.A., Bergheim, A., 1991 και 

Hirata, H., Matsuda, M., Uwaguchi, S., Yamasaki, S. and Niiro, M., 1997). 

 
Επιπλέον, για την ελαχιστοποίηση των απωλειών της τροφής: 
 

� Θα γίνεται έγκαιρη διόρθωση και προσαρμογή του σιτηρεσίου και χρήση 

κατάλληλων σιτηρεσίων (σύσταση, μέγεθος συμπήκτου, ποσοστό ταΐσματος). 

� Η ορθολογική επιλογή και χρήση της τροφής θα έχει σαν αποτέλεσμα τον 

ελάχιστο συντελεστή μετατρεψιμότητας FCR, που σημαίνει χαμηλό κόστος 

παραγωγής και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

� Η διαχείριση της μονάδας, μέσω των τηρούμενων αρχείων θα αξιοποιεί την 

εμπειρία και θα στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγής σε κάθε νέα παραγωγή. 

 
Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω αναφέρεται ότι: 
 
Αν και το φορτίο των θρεπτικών από την ιχθυοκαλλιέργεια αυξήθηκε με την αύξηση της 

παραγωγής, το φορτίο των θρεπτικών για κάθε τόνο παραγόμενων ψαριών 

ελαττώθηκε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν της ελάττωσης του ρυθμού 

μετατρεψιμότητας και αφ’ ετέρου της ελάττωσης των θρεπτικών της τροφής 

(Bunchanan, J.S., 1991). 

 
9.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον  

9.6.1. Χρήσεις γης 

Η λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής μονάδας του φορέα στη θέση «Βαθύ 

Κασσιώπης» δεν έχει προκαλέσει μεταβολή στις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής. 

 
Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκληθεί μεταβολή 

της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης. 

9.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

Κατοικία 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας του φορέα στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης» δεν 

προκάλεσε επιπτώσεις στην κατοικία της ευρύτερης περιοχής.  

 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία και 

δεν θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή.  

 

9.6.3  Πολιτιστική κληρονομιά 
 
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση δεν έχουν 

προκληθεί επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά.  
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Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή 

κάποιας αρχαιολογικής περιοχής. 

 
9.7. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις  
 
Πληθυσμός 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας του φορέα στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης» δεν 

προκάλεσε επιπτώσεις στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, 

πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής.  

 
Διάρθρωση της τοπικής οικονομίας  και θέσεις εργασίας 
 

Η λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση έχει επιφέρει σημαντικά 

οφέλη στην εθνική οικονομία, καθώς μέσω της δραστηριότητας αυτής υποστηρίζεται η 

απασχόληση και ενισχύονται οι εθνικές εξαγωγές νωπών αλιευμάτων. 

 
Με την λειτουργία της πλωτής μονάδας, θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις 

εργασίας και δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν νέες, με αποτέλεσμα την 

αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας στην περιοχή αυτή. Η περιοχή έχει μεγάλες 

απαιτήσεις σε αλιεύματα λόγω του μεγάλου πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής και της 

αυξημένης τουριστικής κίνησης.  

 
Ανθρώπινη Υγεία 
 

Η λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση δεν προκάλεσε ενεργειακές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία του προσωπικού ή κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσει: 
 
i) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της 

ανθρώπινης υγείας, διότι τα απόβλητα του ιχθυοτροφείου - από τη φύση τους - δεν 

περιέχουν παθογόνους για τον άνθρωπο μικροοργανισμούς, οσμές, οχληρά ή 

αντιαισθητικά υλικά, ενώ το  ρυπαντικό τους φορτίο είναι ασήμαντο. 

 
β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους, διότι από τη φύση 

του δεν δημιουργεί τέτοιους κινδύνους. Επιπλέον τα απόβλητα του ιχθυοτροφείου - από 

τη φύση τους - δεν περιέχουν παθογόνους για τον άνθρωπο μικροοργανισμούς, οσμές, 

οχληρά ή αντιαισθητικά υλικά. 

 
Αναψυχή – αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή μελέτης 
 
Από τη λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής μονάδας δεν έχουν προκληθεί επιπτώσεις 

στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής. 

 
Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκληθούν 

επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής. Η 
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θέση εγκατάστασης απέχει πάνω από 1.000 Μ από υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις. 

Εξ’ άλλου η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί και με την περαιτέρω τουριστική 

ανάπτυξη στα πλαίσια οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. 

 
9.8. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  
 
Μεταφορές / Κυκλοφορία 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση δεν προκάλεσε επιπτώσεις 

στις μεταφορές και την κυκλοφορία της περιοχής.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσει:  
 
i) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων. 

ii) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις 

στάθμευσης. 

iii) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας. 

iv) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας και κίνησης ανθρώπων και 

αγαθών. 

v) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση. 

vi) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων. 

 
Κοινή ωφέλεια 
 

Η λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση δεν προκάλεσε επιπτώσεις σε 

τομείς κοινής ωφέλειας.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές 

αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας: 

 
α) ηλεκτρισμό, διότι οι ανάγκες της πλωτής μονάδας για ενέργεια είναι μηδαμινές 

υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς και εφεδρική γεννήτρια.  

 
β) συστήματα επικοινωνιών, θα συνδέεται με το δίκτυο σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. 
 
γ) ύδρευση, διότι οι πλωτές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε θαλάσσια έκταση και δεν 

προβλέπεται η χρήση συστήματος ύδρευσης. Όσον αφορά τις συνοδές εγκαταστάσεις 

επί αιγιαλού και παραλίας, υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής.  

 
δ) υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους, διότι οι πλωτές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε 

θαλάσσια έκταση και δεν προβλέπεται η χρήση υπονόμων ή σηπτικών βόθρων. Όσον 

αφορά τις συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, υπάρχουν οι σχετικές 

εγκαταστάσεις (στεγανοί βόθροι διάθεσης αποβλήτων, οι οποίοι αδειάζονται τακτικά με 

μέριμνα του φορέα καθώς και χημική τουαλέτα).   

 
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου,  
 
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών, διότι τα στερεά απορρίμματα της 

παραγωγικής διαδικασίας και του προσωπικού, θα συλλέγονται σε πλαστικούς σάκους 
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και θα διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων της 

περιοχής. Επίσης, τα νεκρά ιχθύδια θα συλλέγονται τακτικά και θα απομακρύνονται από 

τη μονάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1069/2009 (αντικατέστησε τον κανονισμό 

1774/2002/ΕΚ) και τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω 

Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας 

διαθέτει σύμβαση με εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών (βλ. 

Παράρτημα). 

 
Ενέργεια 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας στην υφιστάμενη θέση δεν προκάλεσε ενεργειακές 

επιπτώσεις διότι η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της παράγεται από 

γεννήτριες.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσει: 
 
i) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας. 

ii) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για 

δημιουργία νέων πηγών ενέργειας. 

 
9.9. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  
 
Χρήση φυσικών πόρων 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας του φορέα στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης» δεν 

προκάλεσε επιπτώσεις στις χρήσεις των φυσικών πόρων.  

 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκληθεί: 

 
i) αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου. 

ii) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου.  

 
Η μονάδα θα λειτουργεί με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση, στα πλαίσια της θεωρίας 

της Αειφόρου Ανάπτυξης (Χατζηευσταθίου et al., 1997). 

 
9.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  
 
Αέρια Απόβλητα 
 
Από τη μέχρι τώρα λειτουργία της πλωτής μονάδας δεν έχουν προκληθεί επιπτώσεις 

στο περιβάλλον από αέρια ρύπανση διότι από τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας 

της μονάδας δεν υπάρχουν πηγές αερίων αποβλήτων.  

 
Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου:  
 
α) Αέρια – ατμοί – αερολύματα, δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας του 

(παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών σε πλωτή μονάδα 

ιχθυοκαλλιέργειας, με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας). 
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β) Σωματίδια, εκπομπές σωματιδίων δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας 

του (παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών σε πλωτή μονάδα 

ιχθυοκαλλιέργειας, με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας). 

γ) Καπνός, εκπομπές καπνού δεν θα υπάρχουν λόγω της φύσης της λειτουργίας του 

(παραγωγική διαδικασία ζώντων υδρόβιων οργανισμών σε πλωτή μονάδα 

ιχθυοκαλλιέργειας, με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας). 

δ) Σκόνη, λόγω της φύσης των ιχθυοτροφών σε μορφή pellets, τα οποία θα είναι 

επικαλυμμένα με ελαιώδεις ουσίες, δεν υπάρχει. 

 
9.11. Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  
 
Θόρυβος 
 
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας δεν προκαλεί αύξηση της υπάρχουσας στάθμης 

θορύβου και έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου. 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει:  
 
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου και β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή 

στάθμη θορύβου.  

 
Οχλήσεις 
 
Από τη μέχρι τώρα λειτουργία της πλωτής μονάδας στην αρχική της θέση δεν έχουν 

προκληθεί οχλήσεις στην περιοχή.  

 
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει κανενός είδους όχληση, διότι το 

είδος του έργου προβλέπει μηδαμινές οχλήσεις, οι οποίες περιορίζονται μόνο στην 

μεταφορά των εργατών, των εφοδίων, των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, 

καθώς και στις δραστηριότητες των εργατών κατά την παρουσία τους στις 

εγκαταστάσεις. Δεν προβλέπεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν όχληση, καθ’ 

όλη την διαδικασία παραγωγής. 

 
9.12. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
 
Από τη δραστηριότητα δεν προκύπτουν επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία. 

 
9.13. Επιπτώσεις στα ύδατα  
 
Το έργο, δεν θα προκαλέσει: 
 
α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης 

φύσεως επιφανειακών υγρών, διότι οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας δε θα 

τοποθετηθούν κάθετα προς την κατεύθυνση των ρευμάτων, ώστε να μειώνεται η ροή 

τους. 

 
β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την 

ποσότητα απόπλυσης του εδάφους, διότι το έργο δεν σχετίζεται με οδούς 
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αποστράγγισης.  Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας δεν επιφέρουν 

τέτοιου είδους μεταβολές.  

 
γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες, διότι οι εγκαταστάσεις του 

προτεινόμενου έργου δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές. Οι συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές.  

 
δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο, 

διότι οι πλωτές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε θαλάσσια έκταση και δεν επιφέρουν 

τέτοιου είδους μεταβολές σε κανένα υδάτινο όγκο, αφού λόγω της διάταξής τους, δεν 

παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις των επιφανειακών νερών στην περιοχή. Οι συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές.  

 
ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της 

ποιότητάς των.  

 
Επίσης, η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσει: 
 
στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων, διότι οι 

εγκαταστάσεις του προτεινόμενου έργου δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές, 

αφού το έργο δεν σχετίζεται με τα υπόγεια ύδατα της περιοχής και δεν τα επηρεάζει. 

 
ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων είτε με απ’ ευθείας προσθήκη νερού ή 

απόληψη αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών 

σε τομές ή ανασκαφές, διότι οι εγκαταστάσεις του προτεινόμενου έργου δεν επιφέρουν 

τέτοιου είδους μεταβολές, 

 
η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο 

για το κοινό, διότι πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε θαλάσσια 

έκταση και δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές. Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί 

αιγιαλού και παραλίας δεν επιφέρουν τέτοιου είδους μεταβολές.  

 
θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως 

πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα, διότι το προτεινόμενο έργο δεν σχετίζεται με 

τέτοιους κινδύνους. 

 
9.14. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων. 
 
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Αντίθετα, οι παράμετροι εκτροφής και ο τεχνικός εξοπλισμός θα είναι 

εναρμονισμένοι με την ισχύουσα Νομοθεσία, με μηδαμινές επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον που προέρχονται από τις απώλειες των ιχθυοτροφών. Εξάλλου, μια πιθανή 

υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη θέση εγκατάστασης και λειτουργίας της 

πλωτής μονάδας του φορέα θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις κατ’ αρχήν στην ίδια τη 

μονάδα και στην οικονομική βιωσιμότητά της, με όλες τις συνέπειες που θα σήμαινε 

αυτό για το φορέα, σε μια περίοδο που η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Οι συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας 

συμπληρώνουν την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπει η 
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ισχύουσα Νομοθεσία, και διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της μονάδας, την ασφάλεια 

των εργαζομένων σε αυτή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.  

 

Τέλος, ο φορέας στα πλαίσια της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, θα 

παρακολουθεί τις παραμέτρους του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θα επεμβαίνει 

κατάλληλα σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ρύπανσης της περιοχής μελέτης, με 

σκοπό την ανάδραση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της καλής 

κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Εξάλλου, η ρύπανση από υδατοκαλλιέργειες είναι βιολογικής προέλευσης (περιττώματα 

ψαριών και υπολείμματα τροφών) και η επίδραση της θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

έως και θετική, αφού αποτελεί πηγή θρεπτικών αλάτων, συμβάλλοντας έτσι στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των ολιγοτροφικών παράκτιων περιοχών της χώρας μας 

(Αργυρού 1990; Makinen 1997). 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

 
 
Ακολουθούν προτάσεις για περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που προκύπτουν 

από νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και από στοιχεία προγράμματος ελέγχου και 

παρακολούθησης μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Τα μέτρα που περιγράφονται 

εφαρμόστηκαν κατά την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας στη θέση «Βαθύ 

Κασσιώπης» και θα τηρούνται κατά την περαιτέρω λειτουργία της μετά την 

μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της και την από κοινού αδειοδότηση με 

τις συνοδές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν την λειτουργία της δια ξηράς και δια 

θαλάσσης. 

 
Βαθυμετρία, ρεύματα, ανεμολογικά δεδομένα και κοκκομετρική σύσταση 

ιζήματος. 

 
� Η μονάδα θα είναι εγκατεστημένη σε βάθος μεγαλύτερο των 20 Μ.  

� Η σχέση ύψους κλωβών – βάθους θάλασσας θα είναι τουλάχιστον 1:2 και στα 

2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω από τους ιχθυοκλωβούς υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα.  

� Οι συστοιχίες των ιχθυοκλωβών θα είναι προσανατολισμένοι υπό γωνία 

μικρότερη των 90° προς την κατεύθυνση των ρευμάτων.  

� Δεν θα γίνεται αλίευση ή παγίδευση ελεύθερων ψαριών εντός της μισθωμένης 

έκτασης.  

� Η αγκυροβόληση των κλωβών θα γίνει με βάση τους κανόνες αγκυροβόλησης, 

ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και η ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων 

και να αποφευχθούν κίνδυνοι στην ναυσιπλοΐα.   

� Η οριοθέτηση και η σήμανση των πλωτών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του ΓΕΝ και της Υπηρεσίας Φάρων για την ασφάλεια των 

ναυτιλλομένων της περιοχής. 

� Η λειτουργία και η διαχείριση της μονάδας θα στηρίζεται στις οδηγίες του 

επιστημονικού προσωπικού.  

� Η ιχθυοφόρτιση  δεν θα ξεπεράσει τα 8 κιλά/κ.μ. κατά το στάδιο της προπάχυνσης 

και τα 15 κιλά/κ.μ  κατά το στάδιο της πάχυνσης.  

� Η τροφή που θα χρησιμοποιείται θα είναι καλής ποιότητας με συντελεστή 

αφομοίωσης μεγαλύτερο του 85% και η διασπορά της θα γίνεται σε όλη την έκταση των 

ιχθυοκλωβών. Επίσης, θα είναι απαλλαγμένη από σκόνη.  

� Οι διαδικασίες μεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και η φαρμακευτική 

αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, καθώς και η συσκευασία και διάθεση του 

τελικού προϊόντος θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και 

σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες. Επίσης, η διάθεση του τελικού προϊόντος θα 

γίνεται σε τόσες μέρες όσο είναι το πηλίκο της σταθεράς 500 δια της θερμοκρασίας της 

συγκεκριμένης περιόδου. 

� Τα στερεά απορρίμματα θα απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό 

και θα διατίθενται στο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων της περιοχής.   
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� Στη μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που δημιουργούν ελαιώδη 

κατάλοιπα. Τα σκάφη που προσεγγίζουν τη μονάδα θα διαθέτουν ελαιοδιαχωριστήρα 

με τις προδιαγραφές των εμπορικών πλοίων.  

� Καθημερινά θα γίνεται απομάκρυνση των νεκρών και άρρωστων ψαριών, τα 

οποία καταστρέφονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό.  

� Η ποιότητα του νερού στο πάρκο εκτροφής θα παρακολουθείται συστηματικά. 

Επίσης, θα γίνεται συστηματικός έλεγχος του πυθμένα της περιοχής εγκατάστασης. Τα 

στοιχεία αυτά θα καταγράφονται. 

� Κάθε χρόνο στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας θα κατατίθενται 

αντίγραφα δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων.  

� Τα δίχτυα των διχτυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά και θα εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται κάθε φορά που η 

κατάσταση καθαριότητάς τους και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.  

 
Επιπλέον των παραπάνω και μετά την μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

της μονάδας θα τηρούνται και τα εξής: 

 
� Από τη λειτουργία της μονάδας δεν θα επηρεάζεται αρνητικά το γειτονικό 

χερσαίο και παράκτιο οικοσύστημα.  

� Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου θα  παρακολουθούνται 

συστηματικά, χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του νερού της 

μονάδας και της γειτνιάζουσας περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησης του περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων της 

λειτουργίας του έργου. 

 
Ειδικότερα κατά τη λειτουργία της μονάδας θα μετρώνται τακτικά οι παρακάτω 

παράμετροι: 
 

-Αβιοτικές παράμετροι: 
o Θερμοκρασία  
o Διαλυμένο οξυγόνο  
o pH  
o Αγωγιμότητα  
o Αιωρούμενα στερεά  
o Θολερότητα  

-Θρεπτικά άλατα: 
o ΝΟ3 
o ΝΟ2  
o ΝΗ4  
o ΡΟ4  

 

Θα πραγματοποιείται επιπλέον ποιοτική παρακολούθηση του πυθμένα, του ιζήματος και 

των βενθικών οργανισμών στη θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας. 
 

Οι αναλύσεις των παραπάνω παραμέτρων θα γίνονται από διαπιστευμένα για τις 

παραμέτρους αυτές εργαστήρια ή/και με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου μόνιμα 

εγκαταστημένου στις προβλεπόμενες θέσεις. 
 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης θα τηρούνται σε έντυπο 

ή/και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας του έργου και θα 

κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.  
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� Η χρησιμοποιούμενη τροφή θα είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η 

διασπορά της θα γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Δεν θα χορηγούνται 

τροφές βασισμένες σε γενετικά τροποποιημένες Α’ ύλες. Η χορήγηση της τροφής θα 

γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος 

και ηλικιακό στάδιο. Πριν από την χορήγησή της η τροφή θα κοσκινίζεται, έτσι ώστε να 

απομακρύνεται η σκόνη από τον θρυμματισμό των συμπήκτων και να εξασφαλίζεται 

ικανοποιητική πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή 

απωλειών με συνέπεια επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Θα τηρείται ειδικό 

βιβλίο με καταγεγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα.    

� Η ιχθυοφόρτιση  δεν θα ξεπεράσει τα 8 κιλά/κ.μ. κατά το στάδιο της προπάχυνσης 

(2-180 gr) και τα 15 κιλά/κ.μ  κατά το στάδιο της πάχυνσης (180-380 gr).  

� Τα ανακυκλώσιμα υλικά μετά την συμπίεσή τους σε πρέσσα δίνονται σε 

αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 

� Θα λαμβάνονται από τον φορέα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τυχόν περιστατικά ρύπανσης συνεπεία 

του έργου θα αντιμετωπίζονται από τον φορέα του έργου κατόπιν υπόδειξης των 

αρμοδίων Υπηρεσιών.  

� Θα γίνεται η συλλογή με ευθύνη του φορέα του έργου όλων των λιπαντελαίων, 

λυμάτων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων και πάσης φύσεων άλλων 

ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από την μονάδα και η νόμιμος διάθεσή τους σε 

ευκολίες υποδομής ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους, κατόπιν αδειών από τις καθ’ 

ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.  

� Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των 

πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, 

κιβώτια κ.λπ.), δεν θα περιέχονται ουσίες  που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με 

τη σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί 

στην κυκλοφορία και χρήσης τους, για το θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά το υδάτινο 

περιβάλλον.    

� Για την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο, διευκρινίζεται ότι τα νεκρά ιχθύδια θα απομακρύνονται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1069/2009 (αντικατέστησε τον κανονισμό 

1774/2002/ΕΚ) και τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω 

Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία.   

� Η μονάδα θα δέχεται την αναγκαία ποσότητα πιστοποιημένης ποιότητας γόνου, 

τμηματικά και πάντα υπό την επίβλεψη του ιχθυολόγου τις μονάδας. 

� Τα δίχτυα των διχτυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, θα εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται κάθε φορά που η 

κατάσταση καθαριότητάς τους και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.  

� Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα 

στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των 

εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την παραγωγική 

διαδικασία.  

� Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα διατηρείται σχολαστικά η 

καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν θα επέρχονται μη 

αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα. 
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Αθήνα, Οκτώβριος 2017, 
 
 
 

Για την ΝΑΥΣ, 
 

 
 
 

____________________ 
Ιωάννα Ν. Αργυρού, 
Γενική Διεύθυνση 

Για τον φορέα του έργου, 
 
 
 
 
------------ 
Σωτήριος Παπαδόπουλος, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

 
 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η περαιτέρω λειτουργία της πλωτής μονάδας, μετά 

την μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της και την από κοινού αδειοδότησή 

της με συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, δεν πρόκειται να επηρεάσει 

τις θεμελιώδεις δομές του οικοσυστήματος της περιοχής. Η λειτουργία της πλωτής 

μονάδας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία των αρμόδιων 

Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και του ΥΠΕΝ καθώς και τη διεθνή εμπειρία και πρακτική για 

την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

  
11.1. Περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την λειτουργία των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας, σχετίζονται κυρίως με τα προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών, τις 

απώλειες τροφών (υγρά απόβλητα και τα στερεά απόβλητα (κύρια απορρίμματα), που 

προκύπτουν από την υδατοκαλλιέργεια.  

 
Συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει σε περιοχές που λειτουργούσαν μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα 

(π.χ. Κεφαλονιά, Αργολίδα), έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος (Νικόλαος Μάργαρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Τμήμα Περιβάλλοντος, 1989). 

  
Για την ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό των όποιων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, στην 

παρούσα μελέτη προτείνονται μέτρα, ρυθμίσεις και υποδομές, που πρέπει να 

υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Οι συνοδές 

εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας εξυπηρετούν την πρόσβαση από και 

προς την μονάδα και ο φορέας θα έχει την ευθύνη της διατήρησης της 

καθαριότητας των εγκαταστάσεων και της σωστής χρήσης τους, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και η ποιότητα του προϊόντος.  

 
Οι προτάσεις μας κατά την επεξεργασία τους έλαβαν υπ’ όψιν και τα πορίσματα και τις 

προτάσεις της σχετικής μελέτης των Kαρακάση, I., Σεβαστού, Κ. και Κουτσικόπουλου, Κ., 

2007, με θέμα «Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και 

προσαρμογή του παραγωγικού δυναμικού στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων». Η εν λόγω μελέτη έγινε αποδεκτή από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 

με βάση τα πορίσματά της προσδιόρισαν τις νέες παραμέτρους λειτουργίας των 

μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, (υπ’ αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιος των 

Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του ΥΠ.Α.Α.Τ.).  
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Αναλυτικά: 
 
Υγρά Απόβλητα - Υδάτινη Επιβάρυνση 
 
� Προϊόντα μεταβολισμού  
  
Τα περιττώματα των ψαριών είναι οργανικές ουσίες διαλυμένες στο νερό και 

επιβαρύνουν ελάχιστα το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι ήδη γνωστές 

στους θαλάσσιους αποδομητικούς οργανισμούς και αποδομούνται πολύ γρήγορα 

μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 
Τα οργανικά παραπροϊόντα των ψαριών, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα οργανικά 

λύματα – απόβλητα, που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού τα 

οργανικά παραπροϊόντα των ψαριών εκτός των άλλων και ιδιαίτερα τα διαλυτά 

θρεπτικά άλατα και οργανικά τους υλικά, έχουν χαμηλό ρυθμό βυθίσματος με 

αποτέλεσμα να συμμετέχουν άμεσα μέσω των βιολογικών διεργασιών και της τροφικής 

αλυσίδας στην ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. 

Όσα οργανικά παραπροϊόντα καθιζάνουν στον θαλάσσιο πυθμένα αποικοδομούνται 

άμεσα από τους βενθικούς οργανισμούς. Στις περιοχές αυτές, οι ανωτέρω διεργασίες 

λειτουργούν και ενισχύονται περαιτέρω και από την θετική παρουσία των 

φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, στοιχεία που στις περιοχές αυτές, εκτός άλλων, 

η παρουσία τους είναι αναγκαία και για την διαβίωση των εκτρεφόμενων οργανισμών. 

Επί πλέον λαμβάνοντας υπ’ όψη και το ότι τα ελληνικά Μεσογειακά νερά είναι 

ολιγότροφα (ΜcGill 1965, Friligos & Karydis 1988) και την φυσική διασπορά που 

γίνεται στο θαλάσσιο περιβάλλον με την βοήθεια των θαλάσσιων ρευμάτων, η όποια 

επιβάρυνση θεωρείται ασήμαντη και αναστρέψιμη. 

 
� Απώλεια των ιχθυοτροφών 
 
Σε Πανελλαδικό επίπεδο, αν και το φορτίο των τροφών για την ιχθυοκαλλιέργεια 

αυξήθηκε με την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων, η απαιτούμενη ποσότητα 

τροφής για κάθε τόνο παραγόμενων ψαριών ελαττώθηκε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφ’ 

ενός μεν της ελάττωσης του ρυθμού μετατρεψιμότητας και αφ’ ετέρου της ελάττωσης 

των θρεπτικών της τροφής (Bunchanan, J.S., 1991). 

 
Στο πλαίσιο προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας και των παραμέτρων 

εκτροφής στις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες, στα προβλεπόμενα της Εγκυκλίου των 

πρώην Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Π.Ε.Κ.Α. εκτός των άλλων (π.χ. πλωτές 

εγκαταστάσεις, υγιεινή γόνου κ.λπ.), θα χρησιμοποιούν «νέου τύπου» ιχθυοτροφές ώστε 

να συμβαδίζουν με τον στόχο και την απαίτηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής 

διατροφικής αξίας και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και της ποιότητας των ιχθυοτρόφων υδάτων, αφού, οι «νέου τύπου» 

ιχθυοτροφές έχουν, τα εξής χαρακτηριστικά:  

 
Μείωση του χρόνου βύθισης των κόκκων της τροφής και αύξηση του χρόνου που η 

τροφή παραμένει αναλλοίωτη (50% περισσότερη τροφή νέου τύπου, σε σχέση με την 

παλαιού τύπου, μένει αναλλοίωτη μετά την παρέλευση 1 ώρας, ενώ το ποσοστό 

ανέρχεται σε 84% μετά την παρέλευση 24 ωρών). Αυτό ήταν απόρροια της εξέλιξης της 

τεχνολογίας παρασκευής ιχθυοτροφών και είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση 
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των ποσοτήτων τροφής που διαφεύγει στο περιβάλλον (ποσοστό μικρότερο του 5%, 

περίπου ίσο με 3%, Makinen, T., 1997). 

 
Μεγαλύτερη πεπτικότητα. Αυτό ήταν απόρροια του σύγχρονου τρόπου κατασκευής των 

ιχθυοτροφών (extruded) που ζελατινοποιεί πλήρως το άμυλο της τροφής (έτσι γίνεται 

πιο εύπεπτη) με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την ποσότητα περιττωμάτων των 

ψαριών (Seymour, E.A., Bergheim, A., 1991 και Hirata, H., Matsuda, M., Uwaguchi, S., 

Yamasaki, S. and Niiro, M., 1997). 

 
Άμεση και σε μεγάλο βαθμό αποικοδόμηση των ιχθυοτροφών, που διαφεύγουν από 

τους κλωβούς εκτροφής, η οποία πραγματοποιείται από τα αποθέματα των διάφορων 

ειδών άγριων ψαριών που συναθροίζονται κάτω από τούς κλωβούς εκτροφής και τα 

οποία εναλλάσσονται σε εικοσιτετράωρη βάση σύμφωνα με τις διατροφικές τους 

συνήθειες, με αποτέλεσμα την μείωση του οργανικού υλικού, που τελικά αιωρείται στην 

άμεση υδάτινη επιφάνεια του πάρκου εκτροφής ή καθιζάνει στην άμεση επιφάνεια του 

βυθού, που εστιάζεται περίπου στα 100 μέτρα περιμετρικά των ιχθυοκλωβών. 
 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω προβλέπεται και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν νέες 

τεχνολογίες συστημάτων εκτροφής όπως: 
 

• Αυτόματα συστήματα διατροφής, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές μονάδες 

υπολογισμού της τροφής βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης μονάδας (π.χ. 

εκτρεφόμενος ιχθυοπληθυσμός, θερμοκρασία κ.λπ.), ηχοβολιστικά συστήματα 

για τον εντοπισμό διαφυγής της τροφής. Τα ανωτέρω συστήματα 

τοποθετούνται πάνω σε πλωτές εξέδρες και οι σωλήνες μεταφοράς της τροφής 

σε κάθε ιχθυοκλωβό, διέρχονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με 

αποτέλεσμα να μηδενίζεται η πιθανή αλλοίωση της κατεύθυνσης και της 

ταχύτητας των θαλάσσιων ρευμάτων του πάρκου εκτροφής, καθώς και η όποια 

οπτική ρύπανση. Από βιβλιογραφικά και εμπειρικά στοιχεία έχει αποδειχθεί ότι, 

με την χρήση των αυτόματων συστημάτων εκτροφής επιτυγχάνεται, η 

βελτιστοποίηση της διατροφικής διαδικασίας για τα εκτρεφόμενα άτομα που 

έχει σαν αποτελέσματα, εκτός των άλλων και την ελαχιστοποίηση της απώλειας 

ιχθυοτροφών στο περιβάλλον, την οικονομική διαχείριση της μονάδας, την 

ποιοτική παραγωγή προϊόντων μεγάλης διατροφικής αξίας, καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των οργανικών ρυπαντικών φορτίων στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα της περιοχής.  
 

• Συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των ψαριών κατά την σίτιση, 

με την εγκατάσταση ειδικών καμερών στην επιφάνεια και σε ορισμένο βάθος 

του διχτυοκλωβού. Τα οφέλη από την καταγραφή της συμπεριφοράς των 

ψαριών κατά την σίτιση είναι σημαντικά.  Μετά από συστηματική παρατήρηση 

για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η μελέτη του υλικού που προκύπτει μπορεί να 

δώσει χρήσιμα συμπεράσματα στο επιστημονικό προσωπικό και να βοηθήσει 

στην βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εκτροφής και την παραγωγή 

ποιοτικού προϊόντος, με μειωμένο κόστος και χαμηλή περιβαλλοντική 

επιβάρυνση. Τα δεδομένα που προκύπτουν μπορούν να αποτελέσουν υλικό 

τροποποίησης των προτεινόμενων πινάκων διατροφής, ενώ λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι ένα σιτηρέσιο που θα συνυπολογίζει 
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τη συμπεριφορά των ψαριών κατά τη σίτιση και τις μεταβολικές τους ανάγκες, 

είναι πιο αποτελεσματικό.     
 

• Συστήματα ιχθυοκλωβών που περιλαμβάνουν διχτυοκλωβούς μεγάλων 

διαστάσεων και όγκου. Έτσι, η ποσότητα της ιχθυοτροφής που χάνεται, ή 

αλλιώς, οι ιχθυοτροφές, που περισσεύουν, διανύουν μεγαλύτερη απόσταση 

εντός κλωβού και είτε προλαβαίνουν να καταναλωθούν από τον εκτρεφόμενο 

ιχθυοπληθυσμό, είτε από τους άγριους ιχθυοπληθυσμούς, που συνήθως 

συναθροίζονται γύρω και κάτω από τους κλωβούς. 

 
� Χλωρίδα - Πανίδα της περιοχής 
 
Η περιοχή που θα βρίσκεται η μονάδα αποτελεί περιοχή όπου αναπτύσσεται περαιτέρω 

η διαδικασία της δημιουργίας φυσικού αποθέματος για την ιχθυοπανίδα και τους 

βενθικούς πληθυσμούς της περιοχής, λόγω της απαγόρευσης της αλιείας εντός των 

ορίων της μονάδας που επιβάλουν ο Αλιευτικός Κώδικας και η νομολογία. Αυτό θα έχει 

σημαντικό όφελος για την αλιευτική παραγωγή. Το προτεινόμενο έργο δεν θα επηρεάσει 

την χλωρίδα ή την πανίδα της περιοχής και θα λειτουργεί σε αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον.  

 

� Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα 
 
Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των απορριμμάτων που θα προκύπτουν 

από την δραστηριότητα, προβλέπονται τα παρακάτω: 

 
1. Δεν θα απορρίπτονται ζωικά υποπροϊόντα στο περιβάλλον. Θα 

πραγματοποιείται απομάκρυνση των νεκρών ψαριών σύμφωνα με τον 

Κανονισμό ΕΚ 1069/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από εξειδικευμένη 

εταιρεία με την οποία ο φορέας διατηρεί συνεργασία για την συλλογή, 

μεταφορά και επεξεργασία τους (FARGECO HELLAS ΣΥΛΛΟΓΗ – 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.). Συγκεκριμένα, τα ζωικά 

υποπροϊόντα θα αποστέλλονται προς περαιτέρω διαχείριση σε μονάδα 

μεταποίησης που θα παραλαμβάνει τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 3 

(νεκροί ιχθύες) και θα πραγματοποιεί μεταποίηση αυτών. Τα νεκρά ή 

άρρωστα ζώα θα απομακρύνονται από την μονάδα και θα αποθηκεύονται 

προσωρινά σε καταψύκτη έως την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

 

2. Τα στερεά απορρίμματα των πλωτών εγκαταστάσεων θα συλλέγονται σε 

ειδικούς κάδους, θα απομακρύνονται με ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α. κατά 

τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε εγκεκριμένους από 

την Υγειονομική Υπηρεσία χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

 

3. Για τα ανακυκλώσιμα υλικά υπάρχει μέριμνα να απομακρύνονται και να 

διατίθενται σε κατάλληλους φορείς, μετά την συμπίεσή τους σε πρέσσα.  

 

4. Τοξικά απόβλητα και ιλύς δεν θα παράγονται από την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 
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Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω αναφέρεται ότι: 
 
� Υπάρχει μία μικρή επίδραση, η έκταση της οποίας μπορεί να εντοπιστεί σε 

απόσταση από 25 μέτρα μέχρι και 100 μέτρα γύρω από τους κλωβούς της μονάδας. 

 

� Δεν αναμένονται μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από την λειτουργία του πάρκου 

εκτροφής της μονάδας, στον πυθμένα της καθώς και στους βενθικούς οργανισμούς. 

Εξάλλου, δεν έχει καταγραφεί από την ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα μη 

αναστρέψιμη οικολογική αλλοίωση ως προς την ποσοτική – ποιοτική σύνθεση των 

βενθικών οργανισμών της περιοχής. 

 

Η φυσική διεργασία (αποικοδόμηση), έχει ως αποτέλεσμα την αναστροφή των 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και συγκεκριμένα στο 

οικοσύστημα του πυθμένα. 

 

� Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ‘Αλληλεπίδραση Υδατοκαλλιεργειών 

και Περιβάλλοντος’ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ, σε καμία από τις 

περιοχές μελέτης, τόσο η σωματιδιακή όσο και η διαλυτή φάση των αποβλήτων δεν 

υπερβαίνει την δυνατότητα του οικοσυστήματος να απορροφήσει την επαγόμενη 

διατάραξη.  

 

� Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και την έκταση των 

επιπτώσεων ανάλογα με το βάθος, το μέγεθος των μονάδων και την υφή των ιζημάτων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στις χειρότερες περιπτώσεις (αβαθείς θέσεις με 

ιλυώδες ίζημα) τα ίχνη υποβάθμισης του ιζήματος κάτω από τα ιχθυοτροφεία, 

υπόκεινται σε σημαντικές εποχιακές αλλαγές, παρουσιάζοντας μερική ανάκαμψη κατά 

τους χειμερινούς μήνες, όταν η παροχή τροφής μειώνεται και η επαναιώρηση και 

οξυγόνωση του ιζήματος αυξάνουν (Karakassis et al., l998).  

 

� Οι μετρήσεις Ο2 εντός των κλωβών και σε απόσταση 20 και 100 μέτρων από 

τους κλωβούς ήταν κανονικές (Μάργαρης, 1997). Εξ άλλου οι ιχθυοπληθυσμοί που 

εκτρέφονται εντός των κλωβών θα υπέφεραν οι ίδιοι από τις επιπτώσεις έλλειψης Ο2 με 

άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο των ιχθύων. Τέτοια αποτελέσματα δεν έχουν αναφερθεί 

έως σήμερα στην Ελλάδα από την λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

� Στις περιπτώσεις που είχε εμφανισθεί ίζημα στο βυθό κάτω ακριβώς από τους 

ιχθυοκλωβούς, το ίζημα αυτό είχε αναταχθεί πλήρως εντός 6 μηνών (Μάργαρης, 1997), 

σε σύγκριση με περιοχές της Νορβηγίας, όπου αυτό ανατάσσεται πλήρως εντός 18 

μηνών (C.M. Lumb, 1989). 

 

� Από σύγκριση ερευνητικών μελετών, τα χαλικώδη υποστρώματα κάτω από τα 

ιχθυοτροφεία έδειξαν να επηρεάζονται ελάχιστα, όσον αφορά τις γεωχημικές 

παραμέτρους και την μακροπανίδα. Είναι αναμενόμενος επίσης ένας διαφορετικός 

βαθμός επανόδου, ανάλογα με τις αρχικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τις τοπικές 

υδροδυναμικές διαδικασίες (Karakassis et al., 1997, Hatziyanni et al, 1997). 

 

� Βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν σε περιοχές με διαφορετικά μεταξύ τους 

χαρακτηριστικά, δείχνουν ότι η επίδραση των ιχθυομονάδων σε θρεπτικά αφορά το 
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επιφανειακό μόνο στρώμα του νερού και μάλιστα πρόσκαιρα (3-5 ώρες από το τάισμα) 

(Beveridge, 1996).  

 

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε η ανατολική Μεσόγειος θεωρείται 

μία από τις πλέον ολιγότροφες θαλάσσιες περιοχές (ΜcGill 1965, Friligos & Karydis 

1988). Ο μη εντοπισμός σημαντικών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

του νερού από την απελευθέρωση θρεπτικών εξηγείται με βάση τα ανωτέρω και επί 

πλέον οφείλεται στο ότι: 

 

• Η θέση εγκατάστασης της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ειδικά επιλεγμένη ώστε να 

υπάρχει επαρκής ανανέωση των υδάτων, για την εξασφάλιση της επαρκούς 

οξυγόνωσης, που είναι αναγκαία για το καλλιεργούμενο απόθεμα.  

 

• Η διάθεση φωσφόρου δεν είναι αρκετή για την δημιουργία επιπλέον 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας. 

 

• Η παραγόμενη ενέργεια λόγω της απελευθέρωσης των θρεπτικών διοχετεύεται 

ταχέως στα ανώτερα τροφικά επίπεδα και δεν συσσωρεύεται στα κατώτερα επίπεδα 

του τροφικού πλέγματος.  

 

• Η υφιστάμενη μονάδα σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε σε περιοχή με 

ικανοποιητικά βάθη και ρεύματα. Με τον τρόπο αυτό τα θρεπτικά άλατα διασπείρονται 

εύκολα ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.  

 

Συμπερασματικά για το προτεινόμενο έργο αναφέρεται ότι: 

 

Για την πρόληψη τυχόν κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, που 

ενδεχομένως προκύψουν από την υλοποίηση του έργου λήφθηκαν υπ’ όψη τα ανωτέρω 

και για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προτείνονται, τα εξής:  

 

1. Ο σχεδιασμός του πάρκου εκτροφής έχει γίνει έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής 

ανανέωση των υδάτων, που είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες για την καλή 

λειτουργία της μονάδας και την καλή διάχυση και διασπορά των υγρών αποβλήτων των 

εκτρεφόμενων οργανισμών και των πιθανών απωλειών των τροφών (αποφυγή 

δημιουργίας ιζήματος κάτω και γύρω από τη μονάδα). Έτσι εξασφαλίζεται και η 

επαρκής οξυγόνωση των υδάτων, που είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιβίωση και 

ανάπτυξη των εκτρεφόμενων πληθυσμών και κατ’ επέκταση την οικονομική 

βιωσιμότητα της επένδυσης. 

  

2. Ο προσανατολισμός του πάρκου εκτροφής αλλά και ο εξοπλισμός 

λειτουργίας τους είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των απαραίτητων 

φυσικών διεργασιών – λειτουργιών των φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος των περιοχών αυτών.  

 

3. Η απώλεια των ιχθυοτροφών θα ελαχιστοποιηθεί κάτω από την επίβλεψη του 

ιχθυολόγου καθώς και με την χρήση ιχθυοτροφών «νέου τύπου». Επιπλέον στη θέση 

εγκατάστασης της μονάδας επικρατούν ρεύματα που διασπείρουν την τροφή στο 
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θαλάσσιο περιβάλλον. Εξάλλου ελεύθεροι ιχθυοπληθυσμοί που κινούνται γύρω από τα 

συστήματα των ιχθυοκλωβών καταναλίσκουν την τροφή που περισσεύει. 

 

Επιπρόσθετα, οι συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας που είναι 

απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της μονάδας και την 

διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και της φρεσκότητας και 

ποιότητας του τελικού προϊόντος, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι κατά το 

δυνατόν ενταγμένες στο περιβάλλον, οι χώροι θα διατηρούνται σχολαστικά 

καθαροί και δεν θα επιβαρύνουν το οικοσύστημα της περιοχής.  

 
11.2. Περιβαλλοντική παρακολούθηση. 
 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, την διασφάλιση της αποτελεσματικής παραγωγής της 

μονάδας (ποιοτική - ποσοτική), των όρων και προϋποθέσεων που απαιτείται και 

τίθενται από την περιβαλλοντική νομοθεσία, για τη μονάδα, προτείνονται να 

εφαρμόζονται σε ημερήσια βάση, οι απαραίτητοι χειρισμοί και ενέργειες: 

 

1. έλεγχος - καταγραφή αβιοτικών παραμέτρων (θερμοκρασία, οξυγόνο, pH), 

2. καταγραφή θνησιμότητας,  

3. καταγραφή ρυθμού ανάπτυξης, 

4. καταγραφή χορηγούμενης τροφής, 

5.  μείωση της απώλειας των ιχθυοτροφών κάτω από την επίβλεψη Ιχθυολόγου, 

6. διαλογή ιχθυδίων ομοιογενών μεγεθών, 

7. αραίωση ιχθυοπληθυσμού, 

8. συλλογή / μεταφορά / διάθεση εμπορεύσιμων ιχθυδίων. 

 

Η μονάδα σχεδιάστηκε να λειτουργεί με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση στο πλαίσιο 

της Θεωρίας της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επίσης σημαντικό μέτρο διαχείρισης για την 

επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η τήρηση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης 

(monitoring) των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων για την πλωτή μονάδα. 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι στόχοι για οποιοδήποτε σύστημα 

παρακολούθησης πρέπει να είναι: 

 

α) η συλλογή πληροφοριών για την περιοχή της εγκατάστασης (πριν την έναρξη 

λειτουργίας), 

 

β) η συλλογή πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη σωστή απόφαση για τις 

διαχειριστικές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν (πριν την έναρξη 

λειτουργίας), 

 

γ) να λειτουργεί ως χρονικός και χωρικός έλεγχος των επιπτώσεων πάνω στον οποίο θα 

στηρίζονται οι τυχόν διορθωτικές προτάσεις (μετά την έναρξη λειτουργίας) 

(Fernandes et al. 2001). 

 

Η παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο των 

υδατοκαλλιεργειών έχει περιγραφεί ως: 
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«η τακτική συλλογή, συνήθως υπό την εντολή κάποιας ρυθμιστικής αρχής, βιολογικών, 

χημικών ή φυσικών δεδομένων από προκαθορισμένες περιοχές, έτσι ώστε οι οικολογικές 

αλλαγές, που οφείλονται σε απόβλητα των υδατοκαλλιεργειών, να μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν και να εκτιμηθούν» (GESAMP 1996). 

 

Είναι προφανές, πως για να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

κατάλληλη μεθοδολογία, η οποία να είναι ευαίσθητη στη διάκριση μεταξύ 

περιβαλλοντικών αλλαγών που οφείλονται στις υδατοκαλλιέργειες και αλλαγών που 

οφείλονται σε φυσικές μεταβολές. Επιπλέον, τα προγράμματα παρακολούθησης πρέπει 

να είναι πρακτικά όσον αφορά πολλές απόψεις, όπως εξοπλισμός που απαιτείται, 

εξειδίκευση προσωπικού, χρόνος εκτέλεσης, να είναι προσαρμοστικά, δηλαδή να 

μπορούν να εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών και 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.  

 

Αναλυτικά: 

 

� Σύστημα παρακολούθησης (monitoring) 

 

Για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας καθώς και την πρόληψη-μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση 

από τον φορέα της μονάδας, συστήματος παρακολούθησης των φυσικοχημικών και 

βιολογικών παραμέτρων της περιοχής. 

 

Οι παράμετροι, που παρακολουθούνται, σχετίζονται με τα ωκεανογραφικά και 

κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και με τα χαρακτηριστικά του ιζήματος 

δίπλα και κάτω από τη θέση εγκατάστασης της μονάδας. 

 

Η εγκατάσταση και τήρηση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, θα συμβάλλει στην μόνιμη και συνεχή παρακολούθηση των αναγκαίων 

παραμέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις τυχόν επιδράσεις 

της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα προλαμβάνει επιπτώσεις 

στους εκτρεφόμενους πληθυσμούς, από πιθανές εστίες ρύπανσης που θα προέρχονται 

από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (όπως π.χ. βιομηχανικά απόβλητα, λύματα). 

Εξ άλλου, η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

της μονάδας, συντελεί στην βιώσιμη ανάπτυξή της.  

 

Για τους παραπάνω λόγους θα παρακολουθείται μια σειρά παραμέτρων, για την οποία 

θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι απαιτήσεις – προτάσεις προκύψουν από τις καθ’ ύλην 

αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την διαδικασία έγκρισης της μονάδας.  

 

Ειδικότερα κατά τη λειτουργία της μονάδας θα μετρώνται τακτικά οι παρακάτω 

παράμετροι: 
 

-Αβιοτικές παράμετροι: 

o Θερμοκρασία  

o Διαλυμένο οξυγόνο  

o pH  

o Αγωγιμότητα  
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o Αιωρούμενα στερεά  

o Θολερότητα  

-Θρεπτικά άλατα: 

o ΝΟ3 

o ΝΟ2  

o ΝΗ4  

o ΡΟ4  
 

Θα πραγματοποιείται επιπλέον ποιοτική παρακολούθηση του πυθμένα, του ιζήματος και 

των βενθικών οργανισμών στη θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας. 
 

Οι αναλύσεις των παραπάνω παραμέτρων θα γίνονται από διαπιστευμένα για τις 

παραμέτρους αυτές εργαστήρια ή/και με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου μόνιμα 

εγκαταστημένου στις προβλεπόμενες θέσεις. 
 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης θα τηρούνται σε έντυπο 

ή/και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας του έργου και θα 

κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα πρέπει να συντάσσεται σε ετήσια βάση, 

έκθεση που θα είναι στην διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

 

Αξιολόγηση μετρήσεων συστήματος παρακολούθησης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία της μονάδας, ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές σε 

διάφορες παραμέτρους της υδάτινης στήλης και του ιζήματος.  

 

Οι παράμετροι που ενδέχεται να επηρεαστούν, η αναμενόμενη μεταβολή τους καθώς και 

τα ανεκτά όρια μεταβολής, όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική ισχύουσα 

Νομοθεσία, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Παράμετροι υδάτινης στήλης Αναμενόμενη μεταβολή 
Θολερότητα Μείωση 

Διαλυμένο οξυγόνο Μείωση 

Θρεπτικά άλατα Αύξηση 

Χλωροφύλλη – α Αύξηση 

Ποιότητα – ποσότητα φυτοπλαγκτού Αύξηση 

Ποιότητα – ποσότητα ζωοπλαγκτού Αύξηση 

Ποιότητα – ποσότητα βακτηριοπλαγκτού Αύξηση 

Οργανικός άνθρακας Αύξηση 

Οργανικό άζωτο Αύξηση 

Ιζηματολογικές παράμετροι Αναμενόμενη μεταβολή 
Τοπικό βάθος Μείωση 

Ανάλυση κοκκομετρίας Μείωση μεγέθους κόκκων 

Ποιότητα – ποσότητα μακροφυτοβένθους Αύξηση ανθεκτικών ειδών 

Ποιότητα – ποσότητα μακροζωοβένθους Αύξηση ανθεκτικών ειδών 

Βακτηριακό φορτίο Αύξηση 

Οργανικός άνθρακας Αύξηση 

Οργανικό άζωτο Αύξηση 

Δυναμικό οξειδοαναγωγής Μείωση 
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Θρεπτικά άλατα Αύξηση 

Ροή οργανικού υλικού προς ίζημα Αύξηση 

 

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα, για την πλειονότητα των παραμέτρων, τα όρια 

πάνω από τα οποία παρουσιάζονται προβλήματα, εξαρτώνται από διάφορους τοπικούς 

παράγοντες. Η συστηματική παρακολούθηση του οικοσυστήματος και των παράκτιων 

υδάτων με εξασφάλιση αξιόπιστων χρονοσειρών δεδομένων ή/και φωτογραφικής 

αποτύπωσης τουλάχιστον ανά τριετία αξιολογήσεις της ποιότητας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέωση του φορέα διαχείρισης της μονάδας.  

 

11.2.1. Προδιαγραφές εξοπλισμού 

Στα μέτρα που προτείνεται να λάβει ο φορέας της μονάδας περιλαμβάνεται η 

χρησιμοποίηση σύγχρονων ιχθυοκλωβών. Η επιλογή αυτών των ιχθυοκλωβών 

επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους: 

 

1. Μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών λόγω αύξησης των 

ζωτικών χώρων εκτροφής. 

 

2. Μείωση του ποσοστού ιχθυοφόρτισης με παράλληλη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 

και ανάπτυξης των ψαριών λόγω αποφυγής συνθηκών στρες. 

 

3. Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των ψαριών. 

 

4. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

5. Καλύτερη οικονομική απόδοση των συστημάτων εκτροφής. 

 

6. Μεγαλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων από τις καιρικές συνθήκες. 

7. Μείωση της καταλαμβανόμενης επιφάνειας με στόχο την αισθητική των 

εγκαταστάσεων και την καλύτερη ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. 

 

Κατωτέρω παρατίθενται βιβλιογραφικά και πρακτικά δεδομένα για τα προτεινόμενα 

συστήματα εκτροφής θαλασσινών ψαριών που παράλληλα οι διάφοροι τύποι αυτών 

είναι κατάλληλοι για εκτροφή σε εκτεθειμένες περιοχές που συμπίπτουν με τη θέση της 

πλωτής μονάδας. 

 

Τα επιστημονικά αποτελέσματα της εκτροφής σε τέτοια συστήματα και οι εμπειρίες από 

τις μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες έδειξαν ταχύτερη 

ανάπτυξη ψαριών, πιο αποδοτικό συντελεστή μετατρεψιμότητας, μειωμένη 

θνησιμότητα και καλύτερη ποιότητα ψαριών σε σύγκριση με την εκτροφή σε 

παραδοσιακούς κλωβούς (Svealv 1988; Βraaten & Dahle 1990). 

 

Σήμερα στην Ελλάδα για την εκτροφή της τσιπούρας και του λαβρακιού σε συστήματα 

ιχθυοκλωβών μεγάλου ωφέλιμου όγκου εκτροφής χρησιμοποιούνται ιχθυοφορτίσεις 

έως και 15 κιλά ανά κυβικό μέτρο. 
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Σύμφωνα με αποτελέσματα των εμπορικών μονάδων, που λειτουργούν με κλωβούς 

μεγάλων διαστάσεων, η εκτροφή σε διχτυοκλωβούς μεγάλου όγκου σε συνδυασμό με τη 

χαμηλή ιχθυοφόρτιση έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση (καλύτερος ρυθμός 

μετατρεψιμότητας, μικρότερος χρόνος για επίτευξη εμπορεύσιμου μεγέθους) και 

μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε σύγκριση με την εκτροφή σε συμβατικούς 

κλωβούς.  

 

Τα συστήματα των κλωβών αυτών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

διατροφής που μειώνουν τα υπολείμματα τροφής και επομένως, συντελούν και στην 

ελαχιστοποίηση της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, επιτρέπουν επίσης και πιο 

οικονομική απόδοση (Braaten & Dahle 1990). 

 

Το κύριο πλεονέκτημα των μονάδων αυτών είναι το υψηλότερο δυναμικό παραγωγής 

και έτσι το μεγαλύτερο κέρδος (Braaten & Dahle 1990). Με δεδομένη την εμπειρία και τη 

βελτίωση της τεχνολογίας, η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια σε εκτεθειμένες περιοχές 

αποτελεί μια ρεαλιστική και οικονομικά ενδιαφέρουσα εναλλαγή στα παραδοσιακά 

συστήματα καλλιέργειας.  

 

11.3. Σύνοψη Χειρισμών  Φορέα 

 

Συνοπτικά, κρίνονται απαραίτητοι οι παρακάτω χειρισμοί ρουτίνας και τα παρακάτω 

μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για την επιτυχή παρακολούθηση της παραγωγής,: 

 

1. έλεγχος - καταγραφή αβιοτικών παραμέτρων (θερμοκρασία, οξυγόνο, pH), 

2. καταγραφή θνησιμότητας,  

3. καταγραφή ρυθμού ανάπτυξης, 

4. καταγραφή χορηγούμενης τροφής, 

5.  μείωση  της απώλειας των ιχθυοτροφών κάτω από την επίβλεψη Ιχθυολόγου, 

6. διαλογή ιχθυδίων ομοιογενών μεγεθών, 

7. αραίωση ιχθυοπληθυσμού, 

8. συλλογή / μεταφορά / διάθεση εμπορεύσιμων ιχθυδίων. 

 

Επιπρόσθετα, στους χειρισμούς του φορέα θα περιλαμβάνεται ο συχνός καθαρισμός και 

η διατήρηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας, σε 

άψογη λειτουργική κατάσταση. 

 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στις Σκανδιναβικές 

χώρες έχουν επιτευχθεί διάφορες βελτιώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των μονάδων παραγωγής υδατοκαλλιεργειών: 

 

� οργανικά σωματίδια μπορούν να μετακινηθούν από τις χερσαίες μονάδες 

παραγωγής ιχθυδίων σολομού, 

� νέες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την συλλογή νεκρών ψαριών, πλεονασμάτων 

τροφής και περιττωμάτων από τα δίχτυα εκτροφής, 

� ο υπερσιτισμός μπορεί να καταγραφεί και να ελεγχθεί με την χρήση ηχητικών 

ανιχνευτών βάθους στα δίχτυα των κλωβών. 
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Ο οργανικός εμπλουτισμός μίας περιοχής, συνήθως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης 

υγρών αποβλήτων (αποχέτευση των λυμάτων) από τον άνθρωπο, είναι σήμερα ο 

συχνότερα συναντώμενος τύπος θαλάσσιας ρύπανσης (Gray, 1981) και λαμβάνοντας 

υπ’ όψη την συνεχώς αυξανόμενη συγκέντρωση πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές,  

χαρακτηρίζεται σαν η σημαντικότερη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον παγκοσμίως 

(McIntyre, 1995). 

 

Σε μονάδες που μελετήθηκαν βρέθηκε ότι η αναλογία C/N στο ίζημα της προς εξέταση  

περιοχής ήταν αυξημένη, κάτι που δείχνει ότι το οργανικό υλικό που εναποτίθεται 

αποσυντίθεται πλήρως. Οι ρυθμοί ιζηματογένεσης γύρω από τις μονάδας (σε ακτίνα 100 

Μ) ήταν μόνο το 0,2% αυτών που μετρήθηκαν κάτω από τους κλωβούς, κάτι που δείχνει 

ότι η οργανική ρύπανση υπάρχει μόνο όταν τα ρεύματα δεν είναι ισχυρά και όταν τα 

βάθη είναι μικρά (κάτω των 20 Μ) αλλά ακόμα και τότε περιορίζεται μέσα στην 

μισθωμένη θαλάσσια έκταση. 

 

Ο ρυθμός ιζηματογένεσης γύρω από τις μονάδες δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση 

με αυτούς που μετρήθηκαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν μονάδες εκτροφής και ο 

αυξημένος αυτός ρυθμός περιοριζόταν σε απόσταση 100 - 200 μέτρων από το κέντρο 

του θαλάσσιου πάρκου. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίδραση στο ίζημα σε ακτίνα 250 

μέτρων από τις μονάδες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ιζηματογένεση στην περιοχή 

ήταν μικρότερη από την κανονική (Aure, J., Ervik, A.S., Johannessen, P.J. and Ordemann, 

T., 1988.). 

 

Συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει σε περιοχές που λειτουργούσαν μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς σε διαφορετικές περιοχές στην 

Ελλάδα (π.χ. Κεφαλονιά, Αργολίδα), έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις 

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Νικόλαος Μάργαρης, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος). 

 

Σε διάφορες περιοχές με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά έχουν 

πραγματοποιηθεί μετρήσεις στην ποιότητα του νερού και έχει βρεθεί ότι οι 

συγκεντρώσεις των παραμέτρων που σχετίζονται με τον ευτροφισμό (χλωροφύλλη ή 

οργανικός άνθρακας) δεν παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ακόμα και σε πολύ 

κλειστούς κόλπους όπως π.χ. ο Κόλπος της Κεφαλονιάς, ενώ η αύξηση των 

συγκεντρώσεων των θρεπτικών επηρεάζει το επιφανειακό μόνο στρώμα του νερού και 

μάλιστα πρόσκαιρα (3-5 ώρες από το τάισμα). Αντίστοιχα ευρήματα αναφέρονται για 

άλλες περιοχές του κόσμου (Beveridge, 1996).   

 

Εξ  ́α� λλου, συ� μφωνα με τον ορισμο�  που δι�νει η Ευρωπαϊκη�  Ένωση (OJEC L-135, σ.40-52, 

30 Μαΐου 1991) ευτροφισμός ‘είναι ο εμπλουτισμός του νερού με θρεπτικά, κυρίως 

ενώσεις του αζώτου και /ή φωσφόρου που προκαλεί αυξημένη ανάπτυξη φυκών και 

ανωτέρων μορφών φυτικής ζωής έτσι ώστε να προκαλείται ανεπιθύμητη διατάραξη στην 

ποιότητα του νερού και στην ισορροπία των οργανισμών που ζουν σε αυτό’. Από τον 

ανωτέρω ορισμό προκύπτει ότι δεν αρκεί απλώς και μόνο η διάθεση θρεπτικών για να 

στοιχειοθετηθεί περίπτωση ευτροφισμού, αλλά πρέπει η διάθεση αυτή να γίνεται σε 

τέτοια έκταση ώστε να παράγονται μετρήσιμες επιπτώσεις (π.χ. αύξηση φυκών) και 

μάλιστα δυσμενείς.  
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Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι η ανατολική Μεσόγειος θεωρείται μία από τις πλέον 

ολιγότροφες θαλάσσιες περιοχές (ΜcGill 1965, Friligos & Karydis 1988) και όπως 

φαίνεται από την ανάλυση του οικοσυστήματος της περιοχής εγκατάστασης της 

μονάδας, η περιοχή εγκατάστασης είναι ολιγοτροφική. 

 

Διευκρινίζεται ότι δεν έχει αναφερθεί περιστατικό υποβάθμισης της ποιότητας 

νερού από ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα σε καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον 

σε κανένα μέρος του κόσμου. 

 

Η αδυναμία εντοπισμού σημαντικών επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού από την 

απελευθέρωση θρεπτικών εξηγείται με διάφορες υποθέσεις (Καρακάσης, 2004): 

 

• Οι θέσεις εγκατάστασης των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ειδικά επιλεγμένες 

ώστε να υπάρχει επαρκής ανανέωση των υδάτων. Αυτό γίνεται όχι τόσο για λόγους 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας όσο για την εξασφάλιση της επαρκούς οξυγόνωσης που 

είναι αναγκαία για το καλλιεργούμενο απόθεμα. Αντίθετα, αν η θέση εγκατάστασης 

ήταν σε περιοχή με τόσο μικρό ρυθμό ανανέωσης ώστε να δημιουργούνται ακμές 

(blooms) φυτοπλαγκτού, οι διακυμάνσεις του οξυγόνου θα επέφεραν οικονομική 

καταστροφή στην επιχείρηση. 

 

• Το πλεόνασμα των θρεπτικών δεν αρκεί για να δημιουργήσει μεταβολή 

στο τροφικό καθεστώς των περιοχών αυτών λόγω ανυπαρξίας άλλου περιοριστικού 

παράγοντα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Από ερευνητικά προγράμματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο, προκύπτει ότι η διάθεση φωσφόρου δεν ήταν αρκετή για την 

δημιουργία επιπλέον φυτοπλαγκτονικής βιομάζας. 

 

• Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η παραγόμενη ενέργεια 

λόγω της απελευθέρωσης των θρεπτικών διοχετεύεται ταχέως στα ανώτερα 

τροφικά επίπεδα και δεν συσσωρεύεται στα κατώτερα επίπεδα του τροφικού 

πλέγματος. Τέτοια περίπτωση εικάζεται ότι είναι και η αύξηση των αλιευτικών πόρων 

σε μέσες αποστάσεις από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας στην Εύβοια (Machias et al 

2003, 2004α, 2004β).    

 

Για την ελαχιστοποίηση των φαινομένων που σχετίζονται με την μείωση της έντασης 

των ρευμάτων λόγω της παρουσίας των κλωβών στην μονάδα κι όλων των επιπτώσεων 

στον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό, είναι απαραίτητη η μελέτη βέλτιστης  χωροταξικής 

διευθέτησης των κλωβών ώστε η παρεμπόδιση της κίνησης του νερού να είναι η 

μικρότερη δυνατή. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

Το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) 

περιλαμβάνει ενημέρωση του αρχείου δύο φορές το χρόνο, καθώς και σε περίπτωση 

περιστατικού ρύπανσης ή άλλου έκτακτου γεγονότος. 
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12. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 
 
Ακολουθούν προτάσεις για περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που προκύπτουν 

από νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και από στοιχεία προγράμματος ελέγχου και 

παρακολούθησης της πλωτής μονάδας:  

 
• Η λειτουργία και η διαχείριση της μονάδας θα στηρίζεται στις οδηγίες του 

επιστημονικού προσωπικού.  

• Η χρησιμοποιούμενη τροφή θα είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η 

διασπορά της θα γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Δεν θα 

χορηγούνται τροφές βασισμένες σε γενετικά τροποποιημένες Α’ ύλες. Η 

χορήγηση της τροφής θα γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά 

κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών του θαλασσίου περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές 

απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος και ηλικιακό στάδιο. Πριν από την 

χορήγησή της η τροφή θα κοσκινίζεται, έτσι ώστε να απομακρύνεται η σκόνη 

από τον θρυμματισμό των συμπήκτων και να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 

πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή απωλειών με 

συνέπεια επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Θα τηρείται ειδικό βιβλίο 

με καταγεγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα. 

• Η ιχθυοφόρτιση  δεν θα ξεπεράσει τα 8 κιλά/κ.μ. κατά το στάδιο της 

προπάχυνσης (2-180 gr) και τα 15 κιλά/κ.μ  κατά το στάδιο της πάχυνσης (180-

380 gr).  

• Τα ανακυκλώσιμα υλικά δίνονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης, 

μετά την συμπίεσή τους σε ειδική πρέσσα. 

• Θα λαμβάνονται από τον φορέα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τυχόν περιστατικά ρύπανσης 

συνεπεία του έργου θα αντιμετωπίζονται από τον φορέα του έργου κατόπιν 

υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών.  

• Θα γίνεται η συλλογή με ευθύνη του φορέα του έργου όλων των λιπαντελαίων, 

λυμάτων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων και πάσης φύσεων 

άλλων ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από την μονάδα και η νόμιμος 

διάθεσή τους σε ευκολίες υποδομής ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους, 

κατόπιν αδειών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.  

• Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης 

των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές 

εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λπ.), δεν θα περιέχονται ουσίες  που θεωρούνται 

επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και για 

τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήσης τους, για το 

θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά το υδάτινο περιβάλλον.    

• Για την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο, διευκρινίζεται ότι τα νεκρά ιχθύδια θα 
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απομακρύνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1069/2009 (αντικατέστησε 

τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ) και τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ για την 

εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην εθνική 

νομοθεσία.   

• Η μονάδα θα δέχεται την αναγκαία ποσότητα πιστοποιημένης ποιότητας 

γόνου, τμηματικά και πάντα υπό την επίβλεψη του ιχθυολόγου τις μονάδας. 

• Τα δίχτυα των διχτυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, θα εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται κάθε φορά που η 

κατάσταση καθαριότητάς τους και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.  

• Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα 

απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, 

το είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 

αφορά την παραγωγική διαδικασία.  

• Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα διατηρείται σχολαστικά η 

καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν θα επέρχονται μη 

αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο 

οικοσύστημα. 

 
Ειδικότερα κατά τη λειτουργία της μονάδας θα μετρώνται τακτικά οι παρακάτω 

παράμετροι: 

 
-Αβιοτικές παράμετροι: 

o Θερμοκρασία  
o Διαλυμένο οξυγόνο  
o pH  
o Αγωγιμότητα  
o Αιωρούμενα στερεά  
o Θολερότητα  

-Θρεπτικά άλατα: 
o ΝΟ3 
o ΝΟ2  
o ΝΗ4  
o ΡΟ4  

 
Θα πραγματοποιείται επιπλέον ποιοτική παρακολούθηση του πυθμένα, του ιζήματος και 

των βενθικών οργανισμών στη θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας. 

 
Οι αναλύσεις των παραπάνω παραμέτρων θα γίνονται από διαπιστευμένα για τις 

παραμέτρους αυτές εργαστήρια ή/και με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου μόνιμα 

εγκαταστημένου στις προβλεπόμενες θέσεις. 

 
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης θα τηρούνται σε έντυπο 

ή/και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας του έργου και θα 

κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
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13.Πρόσθετα στοιχεία 

 
 
 
13.1. Εξειδικευμένες μελέτες 
 
Δεν απαιτήθηκαν ειδικές μελέτες κατά τη διαδικασία εκπόνησης της ΜΠΕ, πέραν της 

μελέτης αναφορικά με τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων θαλασσινού νερού και 

ιζήματος του πυθμένα της μονάδας που επισυνάπτονται στο Παράρτημα.  Επίσης, στην 

μελέτη παρατίθενται μια σειρά από βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν 

και στο κείμενο γίνεται αναφορά σε διάφορες μελέτες, στοιχεία των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη. 

 
13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 
 
Η πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης» Δήμου 

Κέρκυρας, υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Στην παρούσα μελέτη ζητείται η από κοινού περιβαλλοντική αδειοδότησή της με 

συνοδές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, πλησίον της θέσης της πλωτής 

μονάδας. Η θέση της μονάδας γειτνιάζει με την περιοχή της Κασσιώπης που 

προσφέρεται για τουριστικές δραστηριότητες, καθώς διαθέτει όμορφες παραλίες και 

αξιοθέατα. 

 

Η Υδατοκαλλιέργεια είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος, που σύμφωνα με τις 

εκπονηθείσες έως τώρα μελέτες από ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς, αποδεικνύεται 

η συμβατότητά του με άλλες δραστηριότητες, όταν οι μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διοικητικών πράξεων. Κατά το σχεδιασμό 

των χωροθετήσεων και τις διαδικασίες θεσμοθέτησης τους καταγράφονται, συχνά για 

κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα και αντίστοιχες αντιδράσεις. Όλα τα ανωτέρω 

αντιμετωπίζονται μέσω της διαδικασίας θεσμοθέτησης τους, για την οποία 

χρησιμοποιούνται οι αρχές της επιστήμης ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς 

επίσης και για τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της περιοχής.  

 
Επισημαίνεται ότι, σε εφαρμογή των ανωτέρω και στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η 

επιλεγμένη θέση ακολουθεί τις γενικές χωροταξικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις των 

υπερκείμενων σχεδιασμών ενώ έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλα τα χαρακτηριστικά της 

παράκτιας και παραλιακής ζώνης, οι παράμετροι των θαλασσίων υδάτων, οι 

υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες χρήσεις, έτσι ώστε η εφαρμογή του σχεδιασμού να 

οδηγήσει σε ελάχιστες επιπτώσεις στο χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστημα.  

 
Η μελέτη εκπονήθηκε μετά από συλλογή και αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων 

που αφορούν την περιοχή μελέτης, τόσο σε χωροταξικό,  περιβαλλοντικό, όσο και σε 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Εξετάστηκαν σχολιαστικά όλες οι παράμετροι πριν 

τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης, με σκοπό να ληφθούν υπ’ όψιν όλα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα με τη δραστηριότητα των υδατοκαλλιεργειών. 
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Η διαμόρφωση της τελικής πρότασης στοχεύει στην οριοθέτηση της προτεινόμενης 

υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το 

υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στις έννοιες της αειφορίας και 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, με ειδική μέριμνα και θέτοντας 

κανόνες λειτουργίας για τη προτεινόμενη παραγωγική δραστηριότητα, ώστε να 

καταστεί πιο φιλική προς το περιβάλλον και να ελαχιστοποιούνται οι όποιες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 
Από τους παράγοντες που εξετάστηκαν για την τελική διαμόρφωση της πρότασης εκτός 

των ανωτέρω, λήφθηκε υπ’ όψιν συνολικά ο χαρακτήρας της περιοχής. Η περιοχή 

δημιουργίας της ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας με συνοδές εγκαταστάσεις 

επί αιγιαλού και παραλίας δεν επηρεάζει αρνητικά τις υποδομές της περιοχής και δεν 

αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τους υπ’ όψιν βιότοπους ή οποιαδήποτε 

προστατευόμενη περιοχή. Αντίθετα, στη θέση που έχει επιλεγεί, εξορθολογικοποιείται 

μία δραστηριότητα η οποία αποτελεί ήδη μέρος του παραγωγικού ιστού της ευρύτερης 

περιοχής. Μ’ αυτή την έννοια, δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις 

αλλά αντίθετα αναπτυξιακές προοπτικές στην κατεύθυνση της περαιτέρω αξιοποίησης 

του υφιστάμενου τοπικού δυναμικού. 
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14.Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 
 

 
 

 
Πλωτή μονάδα του φορέα ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. με συνοδές 

εγκαταστάσεις και άποψη της θέσης «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας 
Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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15. Χάρτες και Σχέδια 

 
 

(1) Απόσπασμα χάρτη ευρύτερης περιοχής, κλίμακας 1:1.000.000 (Πηγή: «Ειδικό 

Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών»). 

 

(2) Τοπογραφικό διάγραμμα με την θέση εγκατάστασης της μονάδας και των 

συνοδών εγκαταστάσεων, κλίμακας 1:5.000.  

 

(3) Κάτοψη πλωτών εγκαταστάσεων, κλίμακας 1:1.000. 

 

(4) Τοπογραφικό Διάγραμμα - Διάγραμμα κάλυψης συνοδών εγκαταστάσεων, 

κλίμακας 1:1.000. 
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16. Παραρτήματα 

 
 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 25 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: 

 
1. Υπ’ αρ. 7626/3544/10-06-2014, Απόφαση Μίσθωσης και Άδεια Λειτουργίας. 

 

2. Υπ’ αρ. 7723/10-07-2014, Σύμβασης Μίσθωσης. 

 

3. Υπ’ αρ. 1666/703/03-04-2014, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

4. Υπ’ αρ. 8129/3956/06-05-2015, τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

5. Υπ’ αρ. 20197/15-11-2010, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ισχύει 

μόνο για τα χερσαία συνοδά έργα). 

 

6. Υπ’ αρ. 64367/24689/28-8-2014, Απόφαση Χορήγησης Κτηνιατρικής Άδειας 

λειτουργίας. 

 

7. Υπ’ αρ. 4460/120987/29-9-2014, τροποποίηση της Απόφασης Χορήγησης 

κωδικού αριθμού. 

 

8. Υπ’ αρ. 132921/19-5-2011, Απόφασης Χορήγησης κωδικού αριθμού. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 40 ΣΤΡ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ: 

 
9. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Εργαστήριο Υδροβιολογίας και Αλιευτικής Διαχείρισης. Παραδοτέο: 

«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΒΕΝΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤATΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας 

Α.Ε., στο Βαθύ Κασσιόπης, νήσο Κέρκυρα». ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Γεώργιος Κατσέλης, 

Phd Βιολόγος-Ιχθυολόγος – Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Αλέξιος 

Ράμφος, Phd Γεωπόνος–Ιχθυολόγος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Αύγουστος 2013. 

 

10. Υπ’αριθμ. 192326/18-9-2017 Εγκριτική Απόφαση μίσθωσης θαλάσσιας 

έκτασης 15 στρεμμάτων, με σκοπό την επέκταση υφιστάμενης και λειτουργούσας 

πλωτής μονάδας (25 στρ.) και τη δημιουργία ενιαίας μονάδας ιθχυοκαλλιέργειας 

συμνολικής θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων, με -παράλληλη μετατόπιση της 

υφιστάμενης κατά 79 Μ, στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δ. Κέρκυρας, Π.Ε. 

Κέρκυρας, Π.Ι.Ν., στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  
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11. Υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/173702/111601/3059/12-6-2017 (Α.Π. 

ΑΔΠΔΕ&Ι142581/26-6-2017) σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Ενάλιων 

Αρχαιοτήτων.  

 

12. Υπ’αρ. 2132/23-6-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 147510/30-6-2017) σύμφωνη γνώμη 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.  

 

13. Υπ’αρ. Φ.858.7/101/181824 Σ.1554 /7-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 160708/17-7-

2017) σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

 

14. Υπ’αρ. πρωτ. 40135/16220/26-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 175901/31-7-2017) 

σύμφωνη γνώμη του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ ΠΕ Κέρκυρας. 

 

15. Υπ’αρ. Φ. 919.7/1/17 Σ 874/ 30-5-2017, Φ. 919.33632/1/17 Σ 1217/ 19-7-2017  

και Φ. 919.33632/2/17/Σ.1297/ 31-7-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων του 

Πολεμικού Ναυτικού αναφορικά με τη φωτοσήμανση της μονάδας.  

 

16. Υπ’αρ. 3122.1-Λ33/54122/2017/21-7-2017 (Α.Π. ΑΔΠΔΕ&Ι 186043/9-8-2017) 

σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ. Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

17. Αποτελέσματα μετρήσεων θαλασσινού νερού και ιζήματος (ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ, 

ΘΑΛ. ΝΕΡΟ 25-5-2017 και 24-7-2017, ΙΖΗΜΑ 15-2-2017 και 6-4-2017, ΣΑΡΚΑ 

ΨΑΡΙΟΥ 27-3-2017 και 5-7-2017). 

 

18. Μετρήσεις ταχύτητας των θαλασσίων ρευμάτων - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 

Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) (Έκθεση  

αποτελεσμάτων).
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17. Υπογραφές – θεωρήσεις 

 
 
17.1 Υπογραφές 
 
Η ΜΠΕ έχει σφραγισθεί και υπογραφεί από την μελετήτρια εταιρεία και τον Φορέα του 

έργου στην πρώτη σελίδα της μελέτης καθώς και στο τέλος του Κεφαλαίου 10. 

 
Στοιχεία Μελετήτριας Εταιρείας 
 

• Υπεύθυνη δήλωση 

• Μελετητικό Πτυχίο 26Γ 

• Μελετητικό Πτυχίο 27Γ 


