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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Αλαλέσζε Απφθαζεο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη κεηαηφπηζε κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, Δρηλάδσλ Λήζσλ, 

Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ, ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

 

1.2 ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο εθηξνθήο Θαιάζζησλ Κεζνγεηαθψλ 

Ηρζχσλ ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, 

Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ, 

αλέξρεηαη ζε 300 ηφλνπο, θαη βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε ζαιάζζηα έθηαζε 20 

ζηξεκκάησλ, απνηεινχκελε απφ δχν πάξθα εθηξνθήο, ζαιάζζηαο έθηαζεο 10 

ζηξεκκάησλ έθαζην (Ξάξθν Α θαη Ξάξθν Β). Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ηε 

κεηαηφπηζε ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ εθηφο ηεο κηζζσκέλεο πδάηηλεο έθηαζεο, κε 

επηθάιπςε ηκήκαηνο ηεο αξρηθά κηζζσκέλεο έθηαζεο. Ππλεπψο ε πξνηεηλφκελε 

κεηαηφπηζε ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε ii) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκφ 

263/24823/26-2-2016 .Α. (ΦΔΘ 583Β/4-3-2016). 

Γηα ηε κεηαηφπηζε ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο ησλ 20 ζηξεκκάησλ έρεη εθδνζεί ε ππ’ 

αξηζκφ 251183 πε/1-9-2017 Απφθαζε αλακίζζσζεο ζηε κεηαηνπηζκέλε ζέζε θαη έρεη 

ππνγξαθεί ε ππ’ αξηζκφ 9222/5-10-2017 Πχκβαζε αλακίζζσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ηε κεηαηφπηζε ησλ πισηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο σωπίρ μεηαβολή ηηρ ζςνολικήρ εηήζιαρ δςναμικόηηηαρ, 

η οποία ανέπσεηαι ζηοςρ 300 ηόνοςρ Θαλάζζιων Μεζογειακών Θσθύων. 

 

1.3 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΩΓΗ ΔΡΓΟΤ Η 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1.3.1 Θέζε 

Ζ ελ ιφγσ κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ 

Ξεηαιά, Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

λήζσλ. Ζ ζέζε ηεο κνλάδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

ράξηε πνπ αθνινπζεί.. 
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Υάξηεο 1.1 Απεηθφληζε ζέζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έξγνπ 
(Google Earth). 

 
 

Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη εληφο Ξεξηνρήο Αλάπηπμεο δαηνθαιιηεξγεηψλ (ΞΑ) 

θαηεγνξίαο Α φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκφ 31722/4.11.2011 

Θ..Α.(ΦΔΘ 2505/Β’/4.11.2011) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή (ΞΑ) θαηεγνξίαο 

Α θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Α.3. Γπη. Αθηέο Αηη/λίαο – Πχκπιεγκα Δρηλάδσλ 

Λήζσλ. 

Ζ ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. 

Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ ρσξνζεηείηαη ζηε δαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο 

Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο (Γ04), ζηε Ιεθάλε Απνξξνήο Αρειψνπ (GR 15), παξάθηην 

πδαηηθφ ζχζηεκα Αλαη. Δζσηεξηθφ Αξρηπέιαγνο Ηνλίνπ (Δρηλάδεο) (GR0415C0003N). 

Ζ παξνχζα κειέηε ηελ αθνξά ηελ κεηαηφπηζε ησλ δχν πάξθσλ εθηξνθήο ηεο 

κνλάδαο κε επηθάιπςε ηκήκαηνο ησλ αξρηθά κηζζσκέλσλ εθηάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.4282/2014, θαη ηελ πεξίπησζε ii) ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο .Α 263/24823/26-2-2016. (ΦΔΘ 583Β/4-3-2016). 

Κε ηελ πξνηεηλφκελε κεηαηφπηζε ηεξείηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4 ηεο .Α. 263/24823/26-2-

2016 .Α. (ΦΔΘ 583Β/4-3-2016). Ξην ζπγθεθξηκέλα: 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 12 

 Πηελ πθηζηάκελε ζέζε πιεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

δαηνθαιιηέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 31722/2011 Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5 παξ. V απηήο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 

121570/1866/12−6−2009 θνηλήο εγθπθιίνπ ΞΑΑΡ θαη ΞΔΣΥΓΔ. 

 Γελ ππάξρεη αχμεζε ηεο κηζζσκέλεο έθηαζεο θαη ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ 

πνζνζηνχ ηεο θαιππηφκελεο έθηαζεο, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί. 

 Γελ πξνθχπηεη κείσζε ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο ζηε ζέζε 

κεηαηφπηζεο, ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ βάζνπο θαη απφζηαζεο απφ ηελ 

αθηή, φπσο απηή ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 121570/1866/12−6−2009 

θνηλήο εγθπθιίνπ ΞΑΑΡ θαη ΞΔΣΥΓΔ. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε έθηαζε δελ βξίζθεηαη εληφο ελάιηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, νχηε 

εληάζζεηαη ζε θάπνην θαζεζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαο. 

Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΞΝΑ Δρηλάδσλ» πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ην ΔΙΘΔΘΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε κνλάδα δελ βξίζθεηαη πάλσ απφ ιηβάδηα 

Posidonia oceanica θαη άιια παξεκθεξή πξνζηαηεπφκελα είδε (Cymodocea nodosa, 

Zostera marina θαη Zostera moltii). 

 

 

1.3.2 Γηνηθεηηθή ππαγσγή 

Ζ ελ ιφγσ κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ 

Ξεηαιά, Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Λήζσλ. 

 

1.3.3 Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

1.3.3.1 Αξρηθή ζέζε εγθαηάζηαζεο 

Ζ κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, Δρηλάδσλ 

Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 

θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή ζαιάζζηα έθηαζε 20 ζηξεκκάησλ, απνηεινχκελε απφ δχν 
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πάξθα εθηξνθήο Α θαη Β, 10 ζηξεκκάησλ έθαζην. Νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο 

ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο πισηήο κνλάδαο, δίλνληαη αλά πάξθν ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο 1.1 Ππληεηαγκέλεο κηζζσκέλεο 

έθηαζεο 10ζηξ. - Ξάξθν Α. 

εκείν 
ΔΓΑ ‘87 

Δ Ν 

Δ1 246394,48 4253720,36 

Ε1 246432,08 4253680,22 

Ζ1 246299,40 4253555,91 

Θ1 246261,79 4253596,05 

 

Πίλαθαο 1.2 Ππληεηαγκέλεο κηζζσκέλεο 

έθηαζεο 10ζηξ. - Ξάξθν Β. 

εκείν 
ΔΓΑ ‘87 

Δ Ν 

Θ 246268,19 4253752,78 

Ι 246135,50 4253628,47 

Κ 246097,90 4253668,60 

Λ 246230,59 4253792,91 

 

1.3.3.2 Κεηαηφπηζε ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ κεηαηφπηζε ησλ δχν πάξθσλ εθηξνθήο Α θαη Β ηεο 

κνλάδαο κε επηθάιπςε ηκήκαηνο ησλ αξρηθά κηζζσκέλσλ εθηάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.4282/2014, θαη ηελ πεξίπησζε ii) ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο .Α 263/24823/26-2-2016. (ΦΔΘ 583Β/4-3-2016). 

Γηα ηε κεηαηφπηζε ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο ησλ 20 ζηξεκκάησλ έρεη εθδνζεί ε ππ’ 

αξηζκφ 251183 πε/1-9-2017 Απφθαζε αλακίζζσζεο ζηε κεηαηνπηζκέλε ζέζε θαη έρεη 

ππνγξαθεί ε ππ’ αξηζκφ 9222/5-10-2017 Πχκβαζε αλακίζζσζεο. 

Νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηεο κνλάδαο κεηά ηε κεηαηφπηζε, δίλνληαη αλά πάξθν 

ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο 1.3 Ππληεηαγκέλεο κεηαηνπηζκέλεο 

ζέζεο εγθαηάζηαζεο έθηαζεο 10 ζηξ. - Ξάξθν Α. 

εκείν 
ΔΓΑ 87 

Δ Ν 

Δ1 246415,52 4253680,81 

Ε1 246456,80 4253644,46 

Ζ1 246336,64 4253508,01 

Θ1 246295,36 4253544,36 
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Πίλαθαο 1.4 Ππληεηαγκέλεο κεηαηνπηζκέλεο 
ζέζεο εγθαηάζηαζεο έθηαζεο 10 ζηξ. - Ξάξθν Β. 

εκείν ΔΓΑ 87 

 Δ Ν 

Θ 246272,74 4253748,39 

Ι 246160,87 4253634,00 

Κ 246116,18 4253677,70 

Λ 246228,05 4253792,09 

 

Νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ πιαηζίνπ αγθπξνβνιίσλ πξφζδεζεο ηεο κνλάδαο (Ξάξθν Α & 

Β), δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 1.5 Ππληεηαγκέλεο πιαηζίνπ 
αγθπξνβνιίσλ λέαο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

κνλάδαο (Ξάξθν Α & Β). 

εκείν 
ΔΓΑ 87 

Δ Ν 

Α1 239415.440 4271240.690 

Α2 239335.670 4271470.850 

Α3 239348.840 4271562.250 

Α4 239510.980 4271629.050 

Α5 239752.460 4271594.840 

Α6 239822.020 4271511.540 

Α7 239808.750 4271377.840 

Α8 239828.720 4271219.170 

Α9 239845.250 4271107.270 

Α10 239732.080 4271099.860 

Α11 239640.980 4271107.220 

Α12 239497.720 4271151.690 

 

1.4 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Πχκθσλα κε ηελ .Α. 2307/26-01-2018 (ΦΔΘ 439Β) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' 

αξηζ. ΓΗΞΑ/νηθ 37674/27-7-2016 ΦΔΘ: 2471/Β/10-8-2016) απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ε δξαζηεξηφηεηα θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία Α2, θαζψο έσο ζήκεξα δελ έρεη θαζνξηζηεί Ξεξηνρή Νξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο δαηνθαιιηεξγεηψλ (Ξ.Ν.Α..) ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. 

 

1.5 ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Φνξέαο ηελ επέλδπζεο είλαη ε εηαηξεία «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΟΝΒΗΥΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηνλ 

Γήκν Οίνπ (Ξ.Δ.Ν. Ξαηξψλ Αζελψλ 55, Αγ. Βαζίιεηνο, Ρ.Θ. 26500, Οίν Αραίαο). Ζ 
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ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη http://www.andromedagroup.eu/. Ζ 

εηαηξεία ζπζηάζεθε ην 1998 θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη πεληεθνληαεηήο. Πθνπφο ηεο 

εηαηξείαο είλαη: 

α) ε παξαγσγή γφλνπ θαη ε θαιιηέξγεηα πδξνβίσλ νξγαληζκψλ ζαιάζζηνπ θαη γιπθνχ 

λεξνχ, ε εκπνξία, κεηαπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ηνχησλ, 

β) ε θαηαζθεπή θαη εκπνξία ηρζπνθαιιηεξγεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

γ) ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηρζπνηξνθψλ, δσνηξνθψλ, 

δ) ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη 

δηάζεζε πδξνβίσλ νξγαληζκψλ, 

ε) ε ίδξπζε ρψξσλ αλαςπρήο ζηνλ ηνκέα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηνπ αιηεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, 

ζη) νη εηζαγσγέο-εμαγσγέο ησλ σο άλσ εηδψλ θαη ε αληηπξνζψπεπζε εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηνπο απηνχο κε ηελ εηαηξεία ζθνπνχο θαη ε 

παξνρή ηερλνγλσζίαο (KNOW-HOW) ζρεηηθά κε ηα άλσ αληηθείκελα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξία κπνξεί: 

α) Λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Δηδηθφηεξα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε εηαηξείαο νπνηνζδήπνηε κνξθήο θαζψο θαη 

θνηλνπξαμίαο ειιεληθήο ή αιινδαπήο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ απηφ ή παξεκθεξή ζθνπφ. 

β) Λα δηνξγαλψλεη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ απηήο. 

γ) Λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή. 

δ) Λα παξέρεη εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 23α 

Λ.2190/1920 σο ηξνπνπνηνχκελνο θάζε θνξά ηζρχεη. 

ε) Λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία ή ελέξγεηα αλαγθαία ή ρξήζηκε γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

 

1.6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗΣΗ 

Νη πεξηβαιινληηθνί κειεηεηέο ηνπ έξγνπ είλαη νη θάησζη: 

 Σξήζηνο Θφληνο - Ξεξηβαιινληνιφγνο κε αξηζκφ κεηξψνπ κειεηεηψλ 13508 

(NOVALIS E.Ξ.Δ.) Γ.ΓΓ.Δ Λ. 716/77 θαη 794 ΞΔΣΥΓΔ Λ. 716/77 θαηεγνξίαο 27. 

http://www.andromedagroup.eu/
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 Δχα Ξαζαθαιίδνπ - Ηρζπνιφγνο (ΞΔ) κε αξηζκφ κεηξψνπ ΓΔΥΡΔΔ: 5-00789 θαη 

αξηζκφ κεηξψνπ κειεηεηψλ 24934 ΞΓ 138/2009/Λ. 3316/2005 θαηεγνξίαο 26 θαη 

27. 

 Βαζίιεο Γξεγνξίνπ - Ηρζπνιφγνο (ΡΔ). 
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2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

2.1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ αλαλέσζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 300 ηφλσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζαιάζζηα 

έθηαζε 20 (10 + 10) ζηξεκκάησλ, ζηε ζέζε Αθξσηήξη Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, 

Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαινληάο, Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ 

ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ..  

ύμθωνα με ηην ππ’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

απφ ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ.10053/4885/27-05-2015 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηήζηαο 

δπλακηθφηεηαο ησλ 300 ηόνων Θαλάζζιων Μεζογειακών Θσθύων, ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη παξαθάησ ηρζπνθισβνί: 

Ξάξθν Α 

- Γψδεθα (12) ζηξνγγπινί ηρζπνθισβνί κε εζσηεξηθή πεξίκεηξν Ξ=40κ. θαη 

εζσηεξηθήο δηακέηξνπ Γ=12,7κ. 

- Γχν (2) ηεηξάγσλνη ηρζπνθισβνί δηαρείξηζεο δηαζηάζεσλ 8 κ Σ 8 κ. 

- Γχν (2) ηεηξάγσλνη ηρζπνθισβνί δηαρείξηζεο δηαζηάζεσλ 10 κ Σ 10 κ. 

- Γχν (2) πιαζηηθνί θπθιηθνί ηρζπνθισβνί δηαρείξηζεο πεξηκέηξνπ Ξ = 60 κ, εζση. 

δηακέηξνπ Γ = 19,1 κ. 

 

Ξάξθν Β 

- Γψδεθα (12) πιαζηηθνί θπθιηθνί ηρζπνθισβνί πεξηκέηξνπ Ξ =60 κ, εζση. 

δηακέηξνπ Γ = 19,1 κ. 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ νη πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο 

(Ξάξθν Α θαη Β) είλαη 6.819 η.κ, απφ ηα νπνία ε ζπλνιηθή σθέιηκε γηα ηελ εθηξνθή 

επηθάλεηα ησλ ηρζπνθισβψλ δελ μεπεξλά ηα 4.956 η.κ., ελψ ν ζπλνιηθφο σθέιηκνο 

φγθνο δελ μεπεξλά ηα 46.528 θ.κ.. 
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Κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θαη ε σθέιηκε 

επηθάλεηα θαζψο θαη ν σθέιηκνο φγθνο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκφ 

νηθ.10053/4885/27-05-2015 Α.Δ.Ξ.Ν..   

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο ζε ρεξζαίεο ππνδνκέο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπζθεπαζηήξην θαη νη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο 

κνλάδσλ εθηξνθήο ηνπ ίδηνπ θνξέα ζηε ζέζε Ξιαηαληάο Βφληηζαο, Γ. Αθηίνπ - 

Βφληηζαο, Ξ.Δ. Αηη/λίαο, Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Γηα ηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο 

έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ άδεηεο: 

1. π’ αξηζκφ 1044/20718/28-05-2012 Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Απ. Γηνθ. 

Ξεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ γηα ηελ επέθηαζε θαη αχμεζε 

δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίνπ λσπψλ ηρζχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ππνζηήξημεο 

κνλάδσλ εθηξνθήο. 

2. π’ αξηζκφ 3275/8-7-2008 Απφθαζε Λνκ. Αηη/λίαο πεξί ρνξήγεζεο εηδηθήο 

θηεληαηξηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο δελ βξίζθεηαη εληφο ελάιηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, νχηε εληάζζεηαη ζε θάπνην θαζεζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαο. 

Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΞΝΑ Δρηλάδσλ» πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ην ΔΙΘΔΘΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε κνλάδα δελ βξίζθεηαη πάλσ απφ ιηβάδηα 

Posidonia oceanica θαη άιια παξεκθεξή πξνζηαηεπφκελα είδε (Cymodocea nodosa, 

Zostera marina θαη Zostera moltii). 

 

2.2 ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΡΓΟΤ Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Ρν 2000, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 626/1-12-2000 απφθαζε ηεο Λ.Α. Θεθαιιελίαο 

– Ηζάθεο θαη ην ππ’ αξηζκφ 4929/6-12-2000 κηζζσηήξην ζπκβφιαην κηζζψζεθε 

ζαιάζζηα έθηαζε 10 ζηξεκκάησλ γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε 

ζέζε Λήζνπ Ξεηαιάο, Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ. Κε ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ.92502/2-8-2001 Θνηλή Απφθαζε ΞΔΣΥΓΔ - π. 

Γεσξγίαο, εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκφ 392/31-5-2002 άδεηα ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγία κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο κνλάδαο επξχαισλ Κεζνγεηαθψλ Δηδψλ  
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(εθηφο ηζηπνχξαο – ιαβξαθηνχ) δπλακηθφηεηαο 150 ηφλσλ απφ ηε Λ.Α. Θεθαιιελίαο – 

Ηζάθεο. Ρν 2008 ε κνλάδα κεηεγθαηαζηάζεθε – κεηαθηλήζεθε ζηε ζέζε Αθξσηήξην 

Άζπξν ηεο Λήζνπ Ξεηαιά θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ηα είδε εθηξνθήο ζε ζαιάζζηνπο 

Κεζνγεηαθνχο ηρζχεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν. 

ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Ξεξ. Ηνλίσλ Λήζσλ ε νπνία ηζρύεη έσο ηηο 15-4-2018. Ρν 

2013 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 16904/8025/21-10-2013 Απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Γ/λζεο Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ εγθξίζεθε ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αχμεζε 

δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο απφ 150 ζε 187,5 ηφλνπο. 

Κε ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ.10053/4885 ηεο 27-05–2015 ΑΔΞΝ, εγθξίζεθαλ ε επέθηαζε 

θαηά δέθα (10) ζηξέκκαηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο κνλάδαο ησλ δέθα (10) ζηξεκκάησλ 

ζηελ ζέζε απηή γηα ηελ δεκηνπξγία δχν γεηηνληθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο είθνζη 

(20) ζηξεκκάησλ ηεο ίδηαο κνλάδαο, λέεο πισηέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κνλάδαο κε ηελ κεηαβνιή ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο θαη ε αχμεζε ηεο εηήζηαο 

δπλακηθφηεηαο απφ 187,5 ηφλνπο ζε 300,0 ηφλνπο. 

Πήκεξα θνξέαο ηεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 300 ηφλσλ, 

ζηε ζέζε Αθξσηήξην Άζπξν Λήζνπ Ξεηαιά, Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαιιελίαο, 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, είλαη ε εηαηξεία ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

Γηα ηελ ελ ιφγσ κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο έρνπλ εθδνζεί θαη βξίζθνληαη ζε ηζρχ νη 

παξαθάησ άδεηεο: 

1. π’ αξηζκφ 251183 πε/1-9-2017 Απφθαζε αλακίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 20 

ζηξεκκάησλ θαη αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελεο κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε απιή κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 

2. π’ αξηζκφ 9222/5-10-2017 Πχκβαζε αλακίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 20 

ζηξεκκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

3. π’ αξηζκφ 15020/15-02-2016 Πχκβαζε κίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 10 

ζηξεκκάησλ. 

4. π’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Ξεξ. Ηνλίσλ 

Λήζσλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε-κεηαθίλεζε θαη εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελεο 

κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 10 ζηξεκ., δπλακηθφηεηαο 150 ηφλσλ ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 
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5. π’ αξηζκφ 16904/8025/21-10-2013 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Σσξνηαμηθήο & 

Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ - 

Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-

2008 Α.Δ.Ξ.Ν. ιφγσ εθζπγρξνληζκνχ θαη αχμεζεο δπλακηθφηεηαο κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

6. π’ αξηζκφ νηθ.10053/4885/27-05-2015 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, γηα ηελ επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκφ θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο 

εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

7. π’ αξηζκφ νηθ. 23159/10867/18-11-2015 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

8. π’ αξηζκφ 74526/16967/02-09-2015 Γλσκνδφηεζε Γ/λζε Αγξ. Νηθνλνκίαο & 

Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο γηα ηελ θηεληαηξηθή άδεηα θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 

θηεληαηξηθήο. 
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3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ αλαλέσζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

4408/4402/16-04-2008 ΑΔΞΝ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΞΗΛ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

κε ηελ αξηζ. πξση. 16904/8025/21-10-2013 Απφθαζε ηνπ Γελ. Γ/ληε ΣΥ. ΞΔ. ΞΝ. 

ηεο Α.Γ.Ξ.Γ.Δ. & Η. θαη ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ.10053/4885 ηεο 27-05–2015 Απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, ε νπνία ηζρχεη έσο ηηο 15-4-

2018. 

Επιζημαίνεηαι όηι από ηην πποηεινόμενη ηποποποίηζη δεν θα μεηαβληθεί ο απιθμόρ 

ηων κλωβών, η ζςνολική και η ωθέλιμη επιθάνεια καθώρ και ο ωθέλιμορ όγκορ ηηρ 

μονάδαρ, όπωρ πποβλέπονηαι ζηην ππ’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-2008 ΑΔΞΝ, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

Νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηεο κνλάδαο κεηά ηε κεηαηφπηζε, δίλνληαη αλά πάξθν 

ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο 3.1 Ππληεηαγκέλεο κεηαηνπηζκέλεο ζέζεο 
εγθαηάζηαζεο έθηαζεο 10ζηξ. - Ξάξθν Α. 

εκείν 
ΔΓΑ 87 

Δ Ν 

Δ1 246415,52 4253680,81 

Ε1 246456,80 4253644,46 

Ζ1 246336,64 4253508,01 

Θ1 246295,36 4253544,36 

 

Πίλαθαο 3.2 Ππληεηαγκέλεο κεηαηνπηζκέλεο ζέζεο 
εγθαηάζηαζεο έθηαζεο 10ζηξ. - Ξάξθν Β. 

εκείν ΔΓΑ 87 

 Δ Ν 

Θ 246272,74 4253748,39 

Ι 246160,87 4253634,00 

Κ 246116,18 4253677,70 

Λ 246228,05 4253792,09 
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Νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ πιαηζίνπ αγθπξνβνιίσλ πξφζδεζεο ηεο κνλάδαο (Ξάξθν Α & 

Β), δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 3.3 Ππληεηαγκέλεο πιαηζίνπ αγθπξνβνιίσλ λέαο 

ζέζεο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο (Ξάξθν Α & Β). 

εκείν 
ΔΓΑ 87 

Δ Ν 

Α1 239415.440 4271240.690 

Α2 239335.670 4271470.850 

Α3 239348.840 4271562.250 

Α4 239510.980 4271629.050 

Α5 239752.460 4271594.840 

Α6 239822.020 4271511.540 

Α7 239808.750 4271377.840 

Α8 239828.720 4271219.170 

Α9 239845.250 4271107.270 

Α10 239732.080 4271099.860 

Α11 239640.980 4271107.220 

Α12 239497.720 4271151.690 

 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο νη πισηέο εγθαηαζηάζεηο θέξνπλ θσηνζήκαλζε 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξεζία Φάξσλ ηνπ 

Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ. Ππγθεθξηκέλα: 

 Θα πνληηζηνχλ δψδεθα (12) θσηνζεκαληήξεο, ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο θάζε 

κηζζσκέλεο έθηαζεο θαη δψδεθα (12) θσηνζεκαληήξεο ζηηο νθηψ γσλίεο ηνπ 

λνεηνχ πιαηζίνπ ησλ αγθπξνβνιίσλ, πνπ ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά «Δηδηθήο 

Πεκάλζεσο». 

 Θα θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδεη ην Γηεζλέο Λαπηηιηαθφ 

Πχζηεκα IALA “A”, νη νπνίεο είλαη: 

o Πρήκα θσηνζεκαληήξα: Θσληθφ 

o Σξψκα θσηνζεκαληήξα: Θίηξηλν 

o Σξψκα θσηφο Φαλνχ: Θίηξηλν 

o Σαξαθηεξηζηηθφ Φαλνχ: Ρξηάληα (30) αλαιακπέο αλά πξψην ιεπηφ 

o Φσηνβνιία Φαλνχ: Γχν (2) λ. κίιηα, ζε κεηεσξνινγηθή νξαηφηεηα δέθα (10) 

λ. κηιίσλ (Ρ-0,74). 

o Θέζε Φαλνχ: Πηελ θνξπθή ηνπ θσηνζεκαληήξα θαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 

1,5 κέηξν απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 
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Κε ηελ πξνηεηλφκελε κεηαηφπηζε ηεξείηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4 ηεο .Α. 263/24823/26-2-

2016 .Α. (ΦΔΘ 583Β/4-3-2016). Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

 Πηελ πθηζηάκελε ζέζε πιεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

δαηνθαιιηέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 31722/2011 Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5 παξ. V απηήο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 

121570/1866/12−6−2009 θνηλήο εγθπθιίνπ ΞΑΑΡ θαη ΞΔΣΥΓΔ. 

 Γελ ππάξρεη αχμεζε ηεο κηζζσκέλεο έθηαζεο θαη ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ 

πνζνζηνχ ηεο θαιππηφκελεο έθηαζεο, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί. 

 Γελ πξνθχπηεη κείσζε ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο ζηε ζέζε 

κεηαηφπηζεο, ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ βάζνπο θαη απφζηαζεο απφ ηελ 

αθηή, φπσο απηή ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 121570/1866/12−6−2009 

θνηλήο εγθπθιίνπ ΞΑΑΡ θαη ΞΔΣΥΓΔ. 

Ζ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο δε ζα αιινηψζεη ηα πεξηβαιινληηθά κεγέζε 

ηεο πεξηνρήο (έδαθνο, αέξα, λεξφ, ρισξίδα, παλίδα) ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, 

ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγάδεηαη ζηε κνλάδα, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο 

κνλαδηθψλ γεσινγηθψλ θαηλνκέλσλ ή ζπάλησλ δψσλ θαη θπηψλ. Δπίζεο, ην έξγν δε 

ζα πξνθαιέζεη ζνξχβνπο ή αλψκαιεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη αζχκβαηεο κε ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ, δελ πξφθεηηαη λα κεηαβάιιεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηελ ππάξρνπζα θαηνηθία, ηα κέζα κεηαθνξάο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

θαη ηνπο ηνκείο θνηλήο σθέιεηαο. 

Δπηπιένλ, ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο δε ζα επεξεάζεη ηηο ζεκειηψδεηο 

ιεηηνπξγηθέο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γελ ζα ππάξμεη θακία 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ή επίπησζε ζηα πεξηβαιινληηθά κεγέζε ηεο πεξηνρήο. Πε ζρέζε 

κε ηηο βηνκεραληθέο θαη άιιεο πεγέο ξχπαλζεο, ε πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη κηθξή θαη δε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ζνβαξή 

πεγή ξχπαλζεο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη ερνξχπαλζε αθνχ δελ πθίζηαληαη 

αμηνζεκείσηνη ζφξπβνη. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο δελ 

βξίζθεηαη εληφο ελάιηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, νχηε εληάζζεηαη ζε θάπνην θαζεζηψο 

εηδηθήο πξνζηαζίαο. 
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Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΞΝΑ Δρηλάδσλ» πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ην ΔΙΘΔΘΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε κνλάδα δελ βξίζθεηαη πάλσ απφ ιηβάδηα 

Posidonia oceanica θαη άιια παξεκθεξή πξνζηαηεπφκελα είδε (Cymodocea nodosa, 

Zostera marina θαη Zostera moltii). 
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4 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΔ ΓΔΜΔΤΔΙ 

4.1 ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Πε φηη αθνξά ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζην Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΘ 128Α/3-7-2008) πξνβιέπεηαη ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ δηαρείξηζεο πην θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ηελ ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο είηε κεκνλσκέλα, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο ή θαη παξνπζηάδνπλ 

αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, είηε ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, θαη ηε ζηαδηαθή 

απνκάθξπλζε φζσλ ιεηηνπξγνχλ ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

θηλήηξσλ. Θαηά ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα 

πξνθεηκέλνπ ε πξνζαξκνγή λα κελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ 

θιάδνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηα παξαπάλσ θαζψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο απνπζηάδεη 

νπνηαδήπνηε άιιε αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Πχκθσλα κε ην Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηνλ Ρνπξηζκφ (ΦΔΘ 1138 Β/11.06.2009). Ζ ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά ή παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Πηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε 

ρσξνζέηεζε κνλάδσλ επηηξέπεηαη ζε δηαθξηηά ηκήκαηά ηνπο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο. Ζ 

«εθκεηάιιεπζε» ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ 

είλαη ππφ πξνυπνζέζεηο δπλαηή θαη επηζπκεηή. Απαξαίηεηνο φξνο γηα ηε 

ζπλδπαζκέλε αλάπηπμή ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο. 

Πχκθσλα κε ηελ απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο δελ 

εληάζζεηαη ζε πεξηνρή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ 

πθίζηαληαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπλεπψο ε δξαζηεξηφηεηα δελ επηθέξεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 4.1 Απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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Νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο 

θαζνξίδνληαη απφ ην Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηηο δαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΘ 2505Β/4-11-2011). Πχκθσλα κε απηφ, ε 

ζέζε ηεο κνλάδαο, φπσο πξνθχπηεη κεηά ηελ κεηαηφπηζε, βξίζθεηαη εληφο Ξεξηνρήο 

Αλάπηπμεο δαηνθαιιηεξγεηψλ (ΞΑ) θαηεγνξίαο Α θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή Α.3. Γπη. Αθηέο Αηη/λίαο – Πχκπιεγκα Δρηλάδσλ Λήζσλ. 

Νη ΞΑ θαηεγνξίαο Α είλαη πεξηνρέο κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε κνλάδσλ. 

Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζή ηνπο κε αζηηθά 

θέληξα ή άιια θέληξα θαηαλάισζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη απφ ηηο 

ζεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ άπνςε απαγνξεπηηθψλ ή 

αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ππ’ αξηζκφ 31722/4.11.2011 

Θ..Α.(ΦΔΘ 2505/Β’/4.11.2011), ζηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο 

θαη ε κεηεγθαηάζηαζε εληφο ηεο ίδηαο ΞΑ. Πηηο ΞΑ θαηεγνξίαο Α πξνσζείηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ε ίδξπζε ΞΝΑ, θαη είλαη δπλαηή, γηα ιφγνπο βησζηκφηεηαο ησλ 

κνλάδσλ κε κηζζσκέλε έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 ζηξ, ε επέθηαζε κέρξη ην φξην 

απηφ ελψ έσο ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2015 επηηξεπφηαλ ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. νηθ:121570/1866/12-06-2009 θνηλή εγθχθιην 

ΞΔΣΥΓΔ θαη ΞΑΑΡ θαη κε κέγηζηε επηηξεπφκελε δπλακηθφηεηα αλά κνλάδα ην 60% 

ηεο πξνζδηνξηδφκελεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ γηα ηελ ππφςε έθηαζε κε κέγηζηε 

δπλακηθφηεηα ηνπο 300 ηφλνπο αλά κνλάδα εηεζίσο, ελψ γηα ηηο ινηπέο κνλάδεο 

επηηξεπφηαλ ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαηά 25%. Πχκθσλα κε ηελ Ξξάμε 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Οχζκηζε θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ 184Α/2015) θαη 

ην Λ.4366/2016 (ΦΔΘ 18Α) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξν 15, νξίδεηαη φηη 

γηα ηηο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε ΞΑ θαηεγνξίαο Α, δελ επηηξέπεηαη ε αχμεζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπο έσο ηελ έγθξηζε ηεο ΞΝΑ. 

Ζ ζέζε πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 

πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα, φπσο: 

i. Θαιή πνηφηεηα ησλ πδάησλ (πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη 

βηνινγηθέο παξακέηξνπο θαη θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία, ην νμπγφλν θαη ηελ 

νηθνινγηθή πνηφηεηα ηεο πεξηνρήο) 

Πηε ζέζε εγθαηάζηαζεο εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο νμπγφλσζεο, 

ζεξκνθξαζίαο θαη νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, θαζψο ηα βάζε ζηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο. 
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Ρν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθψλ ξεπκάησλ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επαξθή αλαλέσζε ησλ πδάησλ. 

ii. Ξξνζδηνξηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη 

θαησηέξσ. 

Ζ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο αλέξρεηαη ζε 300 ηφλνπο πνπ είλαη ε κέγηζηε 

πνπ κπνξεί λα ιάβεη κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο 20 ζηξεκκάησλ ζε ΞΑ Α. 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. νηθ:121570/1866/12-06-2009 θνηλή 

εγθχθιην ΞΔΣΥΓΔ θαη ΞΑΑΡ ε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο πξνζδηνξίδεηαη ζε 

600 ηφλνπο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΑΗ 
ΠΑΡΚΟΤ 

ΑΠΟΣΑΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ  

ΑΚΣΗ 
ΒΑΘΟ ΡΔΤΜΑΣΑ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
ΠΑΡΚΩΝ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

10 

82 35 7,9 

300,00 

600,00 

f(α) f(β) f(θ) 

1 1 2 

10 

86 37 7,9 

300,00 f(α) f(β) f(θ) 

1 1 2 

 

iii. Απφζηαζε απφ πεγέο ξχπαλζεο 

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο δελ ππάξρνπλ νηθηζκνί, νχηε 

θαη άιινπ είδνπο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

φηη νη θνληηλφηεξνη νηθηζκνί είλαη απηφο ηεο Θαηνρήο, ζηα 14,5 Km θαη ηεο 

θσκφπνιεο ηνπ Αζηαθνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 15 km, 

νη απνζηάζεηο κεηξνχκελεο ζε επζεία γξακκή, ρσξίο λα ππάξρεη νπηηθή επαθή.  

iv. Θαηάιιεια βάζε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο παξακέηξνπο. 

Ρα βάζε ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο θπκαίλνληαη απφ 36 έσο 38 κέηξα θαη 

ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

v. Ξαξνπζία ξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλαλέσζε ησλ πδάησλ.  

Ρα ξεχκαηα ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο ηζρπξά θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δκθαλίδνπλ πεξηνδηθφηεηα σο πξνο ηελ θχξηα 

δηεχζπλζε ελψ παξαηεξνχληαη θπθιηθνχ ηχπνπ ηνπηθά ξεχκαηα. Πχκθσλα κε 

κεηξήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ ζηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο νη κέζεο ηηκέο ησλ ξεπκάησλ αλήξζαλ ζε 7,9cm/sec. 

vi. Θπκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο (παξνρή ηξνθήο, 

δηαρείξηζε ησλ ηρζπνπιεζπζκνχ, εμαιίεπζε, θ.ιπ.) θαη δελ ζα δεκηνπξγεί 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 29 

θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο είλαη θαιά 

πξνζηαηεπκέλε απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, 

ελψ δελ αλακέλνληαη αθξαία θπκαηηθά θαηλφκελα. 

vii. Ξξφζβαζε ζηελ μεξά θαη δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ 

ειιηκεληζκνχ (πξνβιήηαο) ζε ζέζε εγγχο ηεο κνλάδαο.  

Ζ κνλάδα εμππεξεηείηαη απφ ηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζηε ζέζε Ξιαηαληάο 

Βφληηζαο, Γ. Αθηίνπ - Βφληηζαο, Ξ.Δ. Αηη/λίαο, Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.  

Γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ν ιηκέλαο Αζηαθνχ ν 

νπνίνο απέρεη 15 Km απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη 

θνηλφρξεζηε πξνβιήηα ζηελ αθηή λνηηα-λνηηναλαηνιηθά ηεο κνλάδαο ζε 

απφζηαζε 2,4 km. 

viii. Ηθαλή απφζηαζε απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε, αιιά θαη απφ άιιεο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

Γελ ππάξρεη θακία αιιειεπίδξαζε κε άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

Ξιεζίνλ ηεο κνλάδαο δελ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Πηελ 

επξχηεξε πεξηνρή δελ ππάξρνπλ, βηνκεραληθέο κνλάδεο, εμνξπθηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θιπ, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ ή 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη αεξνδξφκην. Γελ έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαηαδπηηθά 

πάξθα. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζαιάζζηα αηνιηθά 

πάξθα.  

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ άιιεο δχν κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Κία βνξεηνδπηηθά ζε απφζηαζε 900 κ. θαη κία λφηηα ζε απφζηαζε 1.800 κ.. Ζ 

απφζηαζε θαη απφ ηηο δχν κνλάδεο ππεξβαίλεη ηα 500κ. απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

ix. Απνπζία απαγνξεπηηθψλ γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ (πεδία βνιήο δίαπινη λαπζηπινΐαο – θαιψδηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελάιηεο αξραηφηεηεο, θ.ιπ.). 

Γελ ππάξρνπλ απαγνξεπηηθέο γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο λα παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 
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x. Απνπζία πξνζηαηεπφκελσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη 

ηδηαίηεξνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηα νηθνζπζηήκαηα απηά. 

Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο 

ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΞΝΑ Δρηλάδσλ» πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ην ΔΙΘΔΘΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε κνλάδα δελ βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ιηβάδηα Posidonia oceanica θαη άιια παξεκθεξή πξνζηαηεπφκελα 

είδε (Cymodocea nodosa, Zostera marina θαη Zostera moltii). 

xi. Γπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο, πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

Ζ έθηαζε δελ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζαλ πξνζηαηεπφκελε, 

πεξηβαιινληηθήο, πνιηηηζηηθήο ή άιιεο ζεκαζίαο απφ θάπνην άιιν θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο. 

xii. Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο θαηάιιειεο θαη επαξθνχο ρεξζαίαο έθηαζεο ζηελ 

εγγχο πεξηνρή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο ζε ρεξζαίεο ππνδνκέο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ρεξζαίεο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θνξέα 

ζηε ζέζε Ξιαηαληάο Βφληηζαο, Γ. Αθηίνπ - Βφληηζαο, Ξ.Δ. Αηη/λίαο, 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,. 

xiii. Ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ (ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο, νδηθνχ δηθηχνπ) 

ή θαη δπλαηφηεηα βειηίσζεο πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ, κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Ζ πεξηνρή είλαη εξεκηθή θαη δελ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα δίθηπα ππνδνκψλ. 

Απηφ φκσο δελ παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, θαζψο ε πξφζβαζε 

επηηπγράλεηαη κε πισηά κέζα. Ζ επηθνηλσλία εμαζθαιίδεηαη κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαη ησλ VHF ησλ πισηψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία. 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα δελ απαηηείηαη θαζψο νη θσηνζεκάλζεηο ηεο κνλάδαο 

ηξνθνδνηνχληαη απφ θσηνβνιηατθά panel. 

xiv. Λα ιακβάλεη ππφςε ηα ππφ θαηάξηηζε Πρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο (παξάθηηα κεηαβαηηθά χδαηα). 
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Πχκθσλα κε ην Πρέδην Γηαρείξηζεο Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ δαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο ε νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή, ελψ ε ρεκηθή ηεο θαηάζηαζε σο άγλσζηε. 

Πχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ ζέζε ππεξθαιχπηεη ην 

ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ, ζπλεπψο ε ρσξνζέηεζε ηεο είλαη ζπκβαηή κε ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην παξαπάλσ Ξιαίζην. 

4.2 ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΔΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ 

Ζ κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε ζέζε «Αθξσηήξην Άζπξν» Λήζνπ Ξεηαιά, 

Δρηλάδσλ Λήζσλ, Γήκνπ Θεθαιιελίαο, Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ,, κε θνξέα ηελ 

εηαηξεία ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ., ρσξνζεηείηαη ζην δαηηθφ Γηακέξηζκα Γπηηθήο Πηεξεάο 

Διιάδαο (ΓΓΠΡΔ, GR04). Πχκθσλα κε ην Πρέδην Γηαρείξηζεο Ιεθαλψλ Απνξξνήο 

Ξνηακψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο, νη ελ ιφγσ πισηέο 

εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ρσξνζεηεκέλεο εληφο ηεο Ιεθάλε Απνξξνήο Αρειψνπ (GR 

15) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην παξάθηην πδαηηθφ ζχζηεκα Αλαη. Δζσηεξηθφ 

Αξρηπέιαγνο Ηνλίνπ (Δρηλάδεο) (GR0415C0003N). 

Πηνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα επηθαλεηαθά χδαηα, θαζψο θαη ε 

νηθνινγηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην 

δαηηθφ Γηακέξηζκα Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή, ελψ ε ρεκηθή ηεο θαηάζηαζε σο άγλσζηε. 

Όζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Νδεγίαο 

2000/60/ΔΘ, βάζεη ηνπ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ 

δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο (GR04), ζην παξάθηην πδαηηθφ 

ζχζηεκα Αλαη. Δζσηεξηθφ Αξρηπέιαγνο Ηνλίνπ (Δρηλάδεο) (GR0415C0003N) θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Νδεγία 2000/60/ΔΘ. 

Ζ ελ ιφγσ κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο είλαη πθηζηάκελε θαη ελ ιεηηνπξγία. Γεδνκέλνπ 

φηη κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα κεηαβιεζεί ε ζηξεκκαηηθή θάιπςε, 

νχηε ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, δελ αλακέλεηαη επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 

ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ παξάθηηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη ζπκβαηή κε ην Πρέδην 

Γηαρείξηζεο Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. 
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Υάξηεο 4.1 Δπηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα ζην δαηηθφ Γηακέξηζκα Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο (GR04). 
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Υάξηεο 4.2 Νηθνινγηθή θαηάζηαζε επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζην δαηηθφ Γηακέξηζκα Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο (GR04). 
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Υάξηεο 4.3 Σεκηθή θαηάζηαζε επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζην δαηηθφ Γηακέξηζκα Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο (GR04). 
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Υάξηεο 4.4. Ξηζαλφηεηα επίηεπμεο Ξεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ Νδεγίαο 2000/60/ΔΘ, βάζεη ηνπ 
Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο 

Πηεξεάο Διιάδαο (GR04). 
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5 ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

5.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

Ν Γήκνο Θεθαινληάο είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ Θεθαινληά κε ηηο θνληηλέο ηεο λεζίδεο θαζψο θαη ηηο Δρηλάδεο. 

Γεκηνπξγήζεθε κε ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ 

πξνυπαξρφλησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνχ, ησλ δήκσλ Αξγνζηνιίνπ, Διεηνχ-

Ξξφλλσλ, Δξίζνπ, Ιεηβαζνχο, Ξαιηθήο, Πάκεο θαη Ξπιαξέσλ θαη ηεο Θνηλφηεηαο 

Νκαιψλ. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 788,32 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 35.801 

θάηνηθνη κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (36.404 ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001). Έδξα ηνπ δήκνπ νξίζηεθε ην Αξγνζηφιη. 

 

5.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

5.2.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Πε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1991-2011 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο (5,41%). Πηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηνλ Γήκν 

Θεθαιιελίαο θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,72%, 

θαη 21,80%. 

Πίλαθαο 5.1 Ξιεζπζκηαθή κεηαβνιή ηελ πεξίνδν 1991–2011. 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 

/ΓΗΜΟΙ/ 
ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
1991 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
2001 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
2011 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 
1991-2001 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 
2001-2011 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 
1991-2011 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 10.259.900 10.964.020 10.815.197 6,86% -1,35% 5,41% 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
189.430 212.984 207.855 12,43% -2,4% 9,72% 

Γήκνο 
Κεθαιιελίαο 

29.392 36.404 35.801 23,85% -1,65 21,80% 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Δπηρεηξεζηαθφ Γεκνπ Θεθαιιελίαο 2013-2014. 

 

5.2.2 Απαζρόιεζε 

Ν απαζρνινχκελνο πιεζπζκφο ηεο ΞΗΛ, ην 2012 ππνινγίδεηαη ζε 86,5 ρηι. άηνκα 

(κέγεζνο ζπγθξίζηκν ηνπ έηνπο 2000), πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 2,14% ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πεξίνδν 2000 ‐  2012 ε κέγηζηε απαζρφιεζε 

θαηαγξάθεθε ηα έηε 2008 θαη 2009 (96,7 ρηι. άηνκα), ελψ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ζαθήο ε ηάζε κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο. 
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Ρν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

ηελ πεξίνδν 2000 ‐  2011 βξίζθεηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα, ην 2011 ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε κεηά 

ηηο Ξεξηθέξεηεο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη Αηηηθήο. Δηδηθά γηα ην επίπεδν απαζρφιεζεο ηεο 

ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 20‐ 64 εηψλ ην επίπεδν απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα ην 2010, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, αλέξρνληαλ ζην 66,4%, έλαληη 64% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηεο ρψξαο ην ίδην έηνο θαη 70% ηνπ ζηφρνπ ηεο “Δπξψπεο 2020”. 

Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα ζε φιε ηελ πεξίνδν 2000 ‐  2011 

απνηειεί ν κεγάινο αξηζκφο απηναπαζρνινχκελσλ. Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ 2011 ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Λήζσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη 24% πάλσ απφ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο (22,4%). Αληίζηνηρα νη Κηζζσηνί ή Ζκεξνκίζζηνη 

απαζρνινχκελνη είλαη 63,09%έλαληη 68,26% ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

Ξαξ’ φια απηά ε Ξεξηθέξεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επηδφζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Δξγνδνηψλ πνπ είλαη ην 10,36% ησλ απαζρνινχκελσλ (έλαληη ηνπ 7,38% ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο) θαη θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Βνεζψλ ηεο Νηθνγελεηαθήο Δπηρείξεζεο πνπ 

είλαη ην 1,89% απαζρνινχκελσλ (έλαληη ηνπ 1,29% ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο) θαη 

θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (κεηά ηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο). 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα είλαη ε έληνλε 

επνρηθφηεηά ηεο, ιφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρεη έληνλα επνρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επνρηθφηεηα απηή 

εθθξάδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ κε ηηο αθξαίεο γηα ηε ρψξα ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

δείθηεο αλεξγίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ ηξηκήλσλ θάζε έηνπο.  

 

Αλεξγία 

Ρν πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, φπσο 

θαη ησλ ινηπψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, κέρξη θαη ην 1998 ήηαλ κηθξφηεξν, 

ζπγθξηλφκελν δηαρξνληθά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο ρψξαο. Πηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχγθιηζεο κε ηα επίπεδα αλεξγίαο 

ηεο ρψξαο, ελψ απφ ην 2006 μεπεξλά ην κέζν επίπεδν αλεξγίαο ηεο ρψξαο. 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 38 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηεο ρψξαο είλαη πςειφηεξν 

ηνπ κέζνπ επηπέδνπ αλεξγίαο ησλ 15 ρσξψλ θαη ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ. Κεηά ην 

2005 βξίζθεηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ην εζληθφ κέζν φξν, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα ην 

2010 ην δεχηεξν πςειφηεξν, κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο πνζνζηφ 

κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (14,8%). Ρα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

εληνπίδνληαη κεηαμχ ηνπ γπλαηθείνπ θαη λεαληθνχ πιεζπζκνχ (έσο 25 εηψλ) ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

Γηάγξακκα 5.1: Δμέιημε αλεξγίαο 2000 ‐  2010 

 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat, Δπηρεηξεζηαθφ Ηνλίσλ Λήζσλ 2014-2019 

 

Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηά ηεο θαη ε άκεζε 

ζπλάξηεζή ηεο κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πνξεία ησλ θιάδσλ πνπ 

ηελ ππεξεηνχλ. 

Ρν παξαπάλσ έρεη άκεζν αληίθξηζκα θαη ζην επίπεδν δηαθχκαλζεο ηεο αλεξγίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ ηξηκήλσλ ησλ εηψλ. Έηζη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, σο 

πξνο ην πνζνζηφ αλεξγίαο, βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο, 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρεηξφηεξσλ επηδφζεσλ ην πξψην ηξίκελν θαη ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ 

επηδφζεσλ ην ηξίην ηξίκελν φισλ ησλ εηψλ. Ξαξφκνηα θαηάζηαζε, σο πξνο ηελ 

έληαζε θαη ην κέγεζνο ησλ απνθιίζεσλ, κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ Ξεξηθεξεηψλ 

παξαηεξείηαη κφλν ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. 
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Ρα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηδηαίηεξα κεηά 

ην 2005 βξίζθεηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ην εζληθφ κέζν φξν, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα 

ην 2010 ην δεχηεξν πςειφηεξν, κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, πνζνζηφ 

αλεξγίαο κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (14,8%), θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία 

ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο. 

Νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία είλαη νη 

γπλαίθεο, πνπ ηελ πεξίνδν 2005‐ 2010 απνηεινχλ ην 60% πεξίπνπ ησλ αλέξγσλ, 

θαζψο θαη νη λεαξέο ειηθηαθέο νκάδεο 15‐ 24 εηψλ πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν παξνπζηάδνπλ 

ππεξδηπιάζηα πνζνζηά αλεξγίαο απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ κέζν. 

Πην επίπεδν ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, ηελ πεξίνδν 2004‐ 2005, ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο ζηνπο Λ. Θέξθπξαο θαη Εαθχλζνπ θαηαγξάθνληαη ηα έηε 2010 

(17,3% ‐  Θέξθπξα κε ηελ ηξίηε ρεηξφηεξε επίδνζε κεηαμχ ησλ Λνκψλ ηεο ρψξαο) 

θαη 2006 (15,2% ‐  Εάθπλζνο ηέηαξηε ρεηξφηεξε επίδνζε κεηαμχ ησλ Λνκψλ ηεο 

ρψξαο).  

Πην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο αλεξγίαο γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2011 – 2014. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε 

αχμεζε ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο 

ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ δείθηε ηεο Δ.Δ. (Δ.Δ. 28, Δ.Δ. 27 & Δ.Δ. 15). Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία είλαη φηη ν κέζνο 

φξνο ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε 

ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 2014 ε αλεξγία 

ζηελ Ξεξηθέξεηα είλαη 21,4% θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη 26,5%. 
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Γηάγξακκα 5.2: Δμέιημε αλεξγίαο 2011 – 2014 

Ξεγή: Eurostat - Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%), 

Δπηρεηξεζηαθφ Ηνλίσλ Λήζσλ 2014-2019 

 

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΙ.ΠΡΑΡ (2011) νη πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη νη 

άξξελεο (36,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άλεξγσλ αξξέλσλ) θαη νη γπλαίθεο (39,44% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ άλεξγσλ γπλαηθψλ) ειηθίαο 30 – 44. Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν φηη ν δείθηεο αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη 57,51% θαη 

ησλ γπλαηθψλ 42,49%. Πηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη εμίζνπ νη 

άξξελεο (34,75% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άλεξγσλ αξξέλσλ) θαη νη γπλαίθεο (38,68% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άλεξγσλ γπλαηθψλ) ειηθίαο 30 – 44. Ρέινο, ν δείθηεο αλεξγίαο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ είλαη 1,79% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο θαη ε 

Ξεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε (κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ – 1,25%) κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 
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Πίλαθαο 5.2 Νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο θαη δηάξζξσζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ ζε απαζρνινχκελνπο θαη αλέξγνπο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ηελ 

εμεηαδφκελε Ξεξηθέξεηα θαη Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ην 2011. 

Πεπιγπαθή ηόπος μόνιμηρ διαμονήρ/ 
ομάδερ ηλικιών ύνολο 

Οικονομικά ενεπγοί  Οικονομικά μη ενεπγοί 

ύνολο Απαζσολούμενοι Άνεπγοι ύνολο ςνηαξιούσοι Λοιποί  

        ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 859.003 6.229.650 2.407.222 3.822.428 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΘΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΘ ΘΟΝΘΟΤ 1.465.554 583.854 476.454 107.400 881.700 362.283 519.417 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 207.855 88.693 73.350 15.343 119.162 50.701 68.461 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 104.371 44.762 36.477 8.285 59.609 26.361 33.248 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 40.759 18.271 15.206 3.065 22.488 8.220 14.268 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΘΑΚΗ 3.231 1.233 1.081 152 1.998 896 1.102 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ 35.801 14.762 12.445 2.317 21.039 8.623 12.416 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 23.693 9.665 8.141 1.524 14.028 6.601 7.427 
 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ (Απνγξαθή 2011). 
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5.2.3 ύλζεζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Ζ θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη ηελ πεξίνδν 2000 ‐  2012 απφ ηε ζηξνθή ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ζε 

ξπζκνχο εθάκηιινπο ηεο ρψξαο, ζε βάξνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

Δηδηθφηεξα, φπσο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο απαζρνιεί ην 2012 ην 70,35% ησλ ζπλνιηθά απαζρνινχκελσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο (έλαληη 62,94% ην 2000), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο είλαη 72,61%. 

Αληίζηνηρα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο απαζρνιεί ην 2012 ην 18,39% 

ησλ ζπλνιηθά απαζρνινχκελσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (έλαληη 24,48% ην 2000), πνζνζηφ 

ζεκαληηθά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο ρψξαο (12,15%). 

Ρν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ην 2012 είλαη 

ρακειφηεξν ηνπ επίπεδνπ ηνπ 2000 (11,26% έλαληη 12,59%). Ρν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη εμίζνπ 

κείσζε ην 2012 (15,24%) έλαληη ηνπ 2000 (18,99%). 

Θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ ΞΗΛ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

Γηάγξακκα 5.3: Ρνκεαθή θαηαλνκή απαζρφιεζεο εηψλ 2000 θαη 2012 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΙ.ΠΡΑΡ – Απαζρφιεζε θαηά γεσγξαθηθή δψλε, πεξηθέξεηα θαη 

θιάδν, Δπηρεηξεζηαθφ Ηνλίσλ Λήζσλ 2014-2019. 
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Πην επίπεδν ηεο θιαδηθήο δηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο ην κεξίδην απφ ηε κείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο ην «κνηξάδνληαη» 

ην «ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην», ε «δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο», νη «δεκφζηεο 

ππεξεζίεο» θαη νη «δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ» σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα «εκπφξην –εζηίαζε – κεηαθνξέο ‐  επηθνηλσλίεο» θαη εηδηθφηεξα 

ζηνλ ηνπξηζκφ. Πην ζχλνιν ηεο ρψξαο ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα ην «κνηξάδνληαη» επί ην πιείζησλ νη «δεκφζηεο ππεξεζίεο», νη 

«επαγγεικαηηθέο / επηζηεκνληθέο / ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη νη «δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ». 
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Πίλαθαο 5.3 Θαηαλνκή νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ Διιάδαο θαη εμεηαδφκελσλ πεξηθεξεηψλ θαη ΞΔ ζε νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2011. 

Πεπιγπαθή ηόπος μόνιμηρ διαμονήρ  

ύνολο 

Κλάδοι οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Α. 
ΓΕΩΡΓΘΑ
, 
ΔΑΟΚΟ
ΜΘΑ ΚΑΘ 
ΑΛΘΕΘΑ 

Σ. 
ΚΑΣΑΚ
ΕΤΕ 

Ζ. 
ΥΟΝΔΡΘΚΟ 
ΚΑΘ 
ΛΘΑΝΘΚΟ 
ΕΜΠΟΡΘΟ - 
ΕΠΘΚΕΤΗ 
ΜΗΥΑΝΟΚΘ
ΝΗΣΩΝ 
ΟΥΗΜΑΣΩ
Ν ΚΑΘ 
ΜΟΣΟΤΚ
ΛΕΣΩΝ 

Η. 
ΜΕΣΑΦΟ
ΡΑ ΚΑΘ 
ΑΠΟΘΗΚ
ΕΤΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΗ
ΡΘΟΣΗΣΕ
 
ΤΠΗΡΕΘ
ΩΝ 
ΠΑΡΟΥΗ
 
ΚΑΣΑΛΤ
ΜΑΣΟ 
ΚΑΘ 
ΤΠΗΡΕΘ
ΩΝ 
ΕΣΘΑΗ
 

Ν. 
ΔΘΟΘΚΗΣΘ
ΚΕ ΚΑΘ 
ΤΠΟΣΗ
ΡΘΚΣΘΚΕ
 
ΔΡΑΣΗ
ΡΘΟΣΗΣΕ
 

Ξ. 
ΔΗΜΟΘ
Α 
ΔΘΟΘΚΗ
Η ΚΑΘ 
ΑΜΤΝΑ - 
ΤΠΟΥΡΕ
ΩΣΘΚΗ 
ΚΟΘΝΩΝΘ
ΚΗ 
ΑΦΑΛΘ
Η 

Ο. 
ΕΚΠΑΘΔΕ
ΤΗ 

Π. 
ΔΡΑΣΗ
ΡΘΟΣΗΣΕ
 
ΥΕΣΘΚΕ
 ΜΕ 
ΣΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠ
ΘΝΗ 
ΤΓΕΘΑ 
ΚΑΘ ΣΗΝ 
ΚΟΘΝΩΝΘ
ΚΗ 
ΜΕΡΘΜΝ
Α 

ΛΟΘΠΟΘ 
ΚΛΑΔΟΘ 

            
ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 3.727.633 372.209 254.081 651.739 192.871 291.589 102.192 359.779 294.359 236.831 971.983 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΘΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘ ΘΟΝΘΟΤ 476.454 97.585 40.177 74.069 20.672 44.474 10.014 38.415 36.134 25.120 89.794 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 73.350 6.898 6.818 11.994 3.766 15.992 2.508 5.307 5.240 3.410 11.417 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 36.477 2.510 2.960 6.367 1.855 8.552 1.417 2.586 2.695 1.768 5.767 

ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 35.594 2.374 2.865 6.198 1.820 8.359 1.383 2.534 2.648 1.749 5.664 

ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ 883 136 95 169 35 193 34 52 47 19 103 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 15.206 2.158 1.162 2.471 762 3.703 491 843 914 558 2.144 

ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.206 2.158 1.162 2.471 762 3.703 491 843 914 558 2.144 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΘΑΚΗ 1.081 122 182 149 77 151 19 106 70 38 167 

ΔΗΜΟ ΘΘΑΚΗ 1.081 122 182 149 77 151 19 106 70 38 167 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ 12.445 1.303 1.457 1.814 716 2.204 393 998 925 655 1.980 

ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΘΑ 12.445 1.303 1.457 1.814 716 2.204 393 998 925 655 1.980 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 8.141 805 1.057 1.193 356 1.382 188 774 636 391 1.359 

ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑ 7.863 770 1.035 1.158 338 1.305 184 748 624 385 1.316 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΘΟΥ 278 35 22 35 18 77 4 26 12 6 43 
 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ (Απνγξαθή 2011). 
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5.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

5.3.1 Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία 

Ρν γεσινγηθφ ππφβαζξν θαη ην ηεθηνληθφ θαζεζηψο θαηεπζχλνπλ θαη ηε 

γεσκνξθνινγία κίαο πεξηνρήο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε (Σάξηεο 5.1), 

ηφζν ε πεξηνρή ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ, φζν θαη ε πεξηνρή ηνπ εθβνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ είλαη σο επί ην πιείζην πεδηλέο πεξηνρέο. Πην εθβνιηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Αρειψνπ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνλ πνηακφ Αρειψν 

(θπζηθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν) θαη έλα ζχζηεκα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή γηα ηηο αλάγθεο ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Πηελ 

πεξηνρή ησλ λήζσλ δελ απεηθνλίδεηαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν, θαζφηη απηφ απνηειείηαη 

απφ εθήκεξνπο ρείκαξξνπο, κηθξνχ κήθνπο, πξψηεο ην πνιχ δεχηεξεο ηάμεσο. Ιφγσ 

ηεο πεδηλήο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ, ν ζπληειεζηήο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο είλαη ζρεηηθά ρακειφο.  

Υάξηεο 5.1 Γεσκνξθνινγία θαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν. 

 
Πεγή: Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 
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5.3.2 Γεσινγηθά ζηνηρεία 

Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηελ Ηφλην δψλε, ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηεο 

γεσηεθηνληθήο δηαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ. Ξαξαηεξψληαο ηνλ απινπνηεκέλν 

γεσινγηθφ ράξηε (Σάξηεο 5.2) δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί: 

 Ρξηαδηθά αζβεζηνιηζηθά ιαηππνπαγή θαη εβαπνξίηεο. Απνηεινχληαη απφ 

αζβεζηνιηζηθά κέρξη δνινκηηηθά ιαηππνπαγή, ζηα νπνία παξεκβάιινληαη 

ζθνηεηλφρξσκνη ή καχξνη αζβεζηφιηζνη, δφκνη γχςνπ θαη αλπδξίηεο.  

 Αζβεζηφιηζνη ηνπ Ξαληνθξάηνξα. Δίλαη ειηθίαο Αλ. Ρξηαδηθφ – Θαη. θαη Κέζν 

Ιηάζην. Θαηαιακβάλνπλ ην δπηηθφ κέξνο ηνπ εθβνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φιν ην 

ζχκπιεγκα ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ.   

 Ηνπξαζηθνί αζβεζηφιηζνη. Δδψ αλήθνπλ νη αζβεζηφιηζνη Ammonitico Rosso (Αλ. 

Ιηάζην) θαη νη αζβεζηφιηζνη ηεο Βίγιαο (Αλ. Ηνπξαζηθφ). Θαη νη δχν απηνί 

ζρεκαηηζκνί ζπλαληψληαη δπηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεκαηηζκνχ. Νη 

αζβεζηφιηζνη Ammonitico Rosso είλαη θνθθηλσπνί έσο θηηξηλσπνί, θνλδπιψδεηο 

αζβεζηφιηζνη θαη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη. Νη αζβεζηφιηζνη ηεο Βίγιαο είλαη ιεπθνί, 

ιεπηφθνθθνη, κηθξηηηθνί, πειαγηθνί αζβεζηφιηζνη, ιεπηνζηξσκαηψδεηο (κε πάρνο 3-

10 cm), ελψ ζπάληα, θπξίσο ζηα θαηψηεξα κέιε, ην πάρνο ησλ ζηξσκάησλ 

θηάλεη ηα 30 cm.   

 Θξεηηδηθνί αζβεζηφιηζνη. Δίλαη αζβεζηφιηζνη πιαθψδεηο, ρξψκαηνο ιεπθνθίηξηλνπ, 

πνπ πεξηέρνπλ θνλδχινπο ή θαη ζηξψκαηα θεξαηφιηζνπ θαη ειάρηζηνπο 

ζρηζηνθεξαηφιηζνπο. Ρν πάρνο ηνπο είλαη πνιχ κεγάιν. 

 Ξαιαηνθαηληθνί αζβεζηφιηζνη. Δίλαη ιεπηνπιαθψδεηο θαη πεξηέρνπλ ελίνηε 

θνλδχινπο ππξηηφιηζνπ. Ρα πάρε ηνπο είλαη κηθξά θαη νη εκθαλίζεηο ηνπο 

πεξηνξηζκέλεο. 

 Φιχζρεο. Ζ αλζξαθηθή εκθάληζε πνπ πξναλαθέξζεθε, αθνινπζείηαη απφ ην 

θιχζρε, πνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε ιεπηφθνθθα πιηθά, φπσο ηιπφιηζνπο θαη 

ςακκίηεο θαη ιηγφηεξν ζε θξνθαινπαγή.  

Ρν ζχζηεκα ησλ ξεγκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή έρεη θχξηεο θαηεπζχλζεηο 

ΒΓ-ΛΑ θαη ΒΑ-ΛΓ. 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 47 

Υάξηεο 5.2 Απινπνηεκέλνο γεσινγηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 
Πεγή: Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

5.3.3 Υισξίδα 

Ζ ρισξίδα θαη ε βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη πνηθίιε θαη κεγάινπ 

βηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πηελ πεξηνρή ησλ εθβνιψλ ηνπ Αρειψνπ ηα θπξηφηεξα 

είδε πεξηιακβάλνπλ: Centaurea niederi (βξάρνη ιφθνπ Ξαλαγία), Fraxinus excelsior, 

Silene ungeri, Stachys spinulosa, Scabiosa tenuis, Teucrium halacsyanum (βξάρνη 

ιφθνπ Ξαλαγία) θαη Fritillaria graeca. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη ην Centaurea aetolica, 

ελδεκηθφ ηεο Διιάδαο θαη ην Ophrys argolica κε κηθξνχο πιεζπζκνχο. Πεκεηψλεηαη 

φηη ην Ophrys argolica αλαθέξεηαη σο ζπάλην ζηνλ θαηάινγν ηεο IUCN (ΞΔΣΥΓΔ, 

1999). 

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ησλ Δρηλάδσλ Λήζσλ ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε λεζίδα 

Ξεηαιάο, ηα είδε πνπ παξαηεξνχληαη είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα παξαθάησ: Teucrium 

halacsyanum, Galium intricatum, Scrophularia heterophylla. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ην 

Stachys ionica ελδεκηθφ είδνο ηεο Κεζνγείνπ, θπφκελν ζε ζρηζκέο αζβεζηνιηζηθψλ 

βξαρνιίβαδσλ θαη αλαθεξφκελν σο ζπάλην ζηνλ θαηάινγν ηεο IUCN. Ξαξάιιεια, ε 

Vicia microphylla, ελδεκηθφ είδνο ηεο Λ. Διιάδαο, ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ, 

απαληάηαη κε αθζνλία. 
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5.3.4 Παλίδα 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα είδε ηεο παλίδαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο παλίδαο ιήθζεθε απφ ηελ εθπνλεζείζα 

Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. (2005). 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα Αζπφλδπια, Ακθίβηα, Δξπεηά θαη Θειαζηηθά 

πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

παξνπζηάδνληαη κφλν ηα είδε ή νη νηθνγέλεηεο εηδψλ ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή έρεη επηβεβαησζεί (Ξ.Ν.Α.., 2005). 

Πίλαθαο 5.4 Δίδε αζπφλδπισλ, ακθηβίσλ, εξπεηψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Δίδνο Δκπεηξηθή νλνκαζία 

Θειαζηηθά 

Erinaceus concolor Πθαληδφρνηξνο 

Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros 
Myotis myotis 
Myotis mystacinus 
Nyctalus noctula 
Eptesicus serotinus 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus nathusii 

Λπρηεξίδεο 

Lepus capensis Ιαγφο 

Rattus rattus 
Rattus norvegicus 

Αξνπξαίνο 

Apodemus sylvaticus 
Apodemus flavicollis 

Γαζνπνληηθφο 

Mus musculus Ξνληηθφο 

Talpa graeca Ρπθινπφληηθαο 

Sorex minutus 
Crocidura suaveolens 

Κπγαιέο 

Vulpes vulpes Αιεπνχ 

Mustela nivalis Λπθίηζα 

Martes foina Θνπλάβη 

Meles meles Αζβφο 

Lutra lutra Βίδξα 

Ακθίβηα 

Hyla arborea Γελδξνβάηξαρνο 

Rana ridibunda Ξξαζηλνβάηξαρνο 

Bufo bufo Θνηλφο Φξχλνο 

Bufo viridis Ξξαζηλνθξχλνο 

Δξπεηά 

Trachemys orbicularis 
Mauremys caspica 

Λεξνρειψλεο 

Caretta caretta Θαιάζζηα ρειψλα 

Testudo hermanni 
Testudo graeca 
Testudo marginata 

Σειψλεο ηεο μεξάο 

Hemidactylus turcicus 
Cyrtodactylus kotschyi 

Πακηακίδηα 

Lakerta viridis 
Lakerta trilineata 

Ξξαζηλφζαπξεο 
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Πίλαθαο 5.4 Δίδε αζπφλδπισλ, ακθηβίσλ, εξπεηψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Anguis fragilis Άπνδε ζαχξα 

Argoides nigropunctatus 
Podarcis muralis 
Podarcis taurica 
Ablepharus kitaibelii 
Chalcides ocellatus 

Παχξεο 

Ophisaurus apodus Ρπθιίηεο 

Typhlops vermicularis Ρχθισς 

Malpolon monspesulanus Γελδξνγαιηά 

Coluber najadum Παίηα 

Coluber jugularis  

Elaphe longissima Ιαθηάηεο 

Elaphe quatorlineata Λεξνιαθηάηεο 

Elaphe situla Ππηηφθηδν 

Natrix natrix Λεξφθηδν 

Natrix tesselata Θαλαιφθηδν 

Telescopus fallax  

Vipera ammodytes Νρηά 

Πεγή: Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηρζπνπαλίδα, ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ (2005) 

(Νηθνλνκίδεο Ξ.Π., 1991), ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Θάησ Ονπ ηνπ Αρειψνπ, 

έρνπλ θαηαγξαθεί 78 είδε ςαξηψλ. Κεγάιν επηζηεκνληθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα είδε γιπθφςαξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηα πνηάκηα, ξπάθηα, 

αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα ηεο πεξηνρήο. Νξηζκέλα απφ απηά ηα είδε 

παξνπζηάδνληαη σο ελδεκηθά απηήο ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο. Ρέηνηα είδε είλαη ην 

Γιαλίδη (Silurus aristotelis), ε Ρζεξνχθια (Scardinius acarnanicus), ε Γξνζίλα 

(Leusiscus svallize), ε Ρξηρσβεινλίηζα (Gobitis trichonica) θαη ν Λαλνγσβηφο 

(Economidichthys trichonis). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νξληζνπαλίδα, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ βηφηνπνπ Natura GR2310015 

αναθέπονηαι ηα κάηωθι είδη ωρ «αξιόλογα πηηνά». 

Πίλαθαο 5.5 Αμηφινγα είδε νξληζνπαλίδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

Accipiter brevipes (Παΐλη) 
Accipiter nisus nisus (Ρζηρινγέξαθν) 
Acrocephalus arundinaceus (Ρζηρινπνηακίδα) 
Acrocephalus melanopogon (Κνπζηαθνπνηακίδα) 
Acrocephalus schoenobaenus (Βνπξινπνηακίδα) 
Acrocephalus scirpaceus (Θαιακνπνηακίδα) 
Actitis hypoleucos (Ξνηακφηξηγγαο) 
Aegypius monachus (Καπξφγππαο) 
Alauda arvensis arvensis (Πηαξήζξα) 
Alcedo atthis (Αιθπφλα) 
Anas acuta (Ταιίδα) 
Anas clypeata (Σνπιηαξφπαπηα) 
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Πίλαθαο 5.5 Αμηφινγα είδε νξληζνπαλίδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

Anas crecca (Θηξθίξη) 
Anas penelope (Πθπξηρηάξη) 
Anas platyrhynchos (Ξξαζηλνθέθαιε) 
Anas querquedula (Παξζέια) 
Anas strepera (Θαπαθιήο) 
Anthus campestris campestris (Σακνθειάδα) 
Anthus cervinus (Θνθθηλνθειάδα) 
Anthus pratensis pratensis (Ιηβαδνθειάδα) 
Anthus spinoletta littoralis (Λεξνθειάδα …) 
Anthus trivialis trivialis (Γελδξνθειάδα) 
Apus apus apus (Πηαρηάξα) 
Apus melba melba (Πθεπαξλάο) 
Aquila chrysaetos chrysaetos (Σξπζαεηφο) 
Aquila clanga (Πηηθηαεηφο) 
Aquila heliaca heliaca (Βαζηιαεηφο) 
Aquila pomarina (Θξαπγαεηφο) 
Ardea cinerea (Πηαρηνηζηθληάο) 
Ardea purpurea (Ξνξθπξνηζηθληάο) 
Ardeola ralloides (Θξππηνηζηθληάο) 
Arenaria interpres (Σαιηθνθπιηζηήο) 
Aythya ferina (Γθηζάξη) 
Aythya fuligula (Καπξνθέθαιε) 
Aythya nyroca (Βαιηφπαπηα) 
Botaurus stellaris (Ζηαπξνο) 
Bubo bubo bubo (Κπνχθνο) 
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Ξεηξνηξηιίδα) 
Buteo buteo buteo (Γεξαθίλα) 
Buteo rufinus rufinus (Αεηνγεξαθίλα) 
Calandrella brachydactyla (Κηθξνγαιηάληξα) 
Calidris alba (Ιεπθνζθαιήζξα) 
Calidris alpina alpina (Ιαζπνζθαιήζξα) 
Calidris ferruginea (Γξεπαλνζθάιεζξα) 
Calidris minuta (Λαλνζθαιήζξα) 
Calidris temminckii (Πηαρηνζθαιήζξα) 
Caprimulgus europaeus (Γπδνβπδάρηξα) 
Carduelis spinus (Ινχγαξν) 
Cercotrichas galactotes (Θνπθαεδφλη) 
Charadrius alexandrinus (Θαιαζζνζθπξηρηήο) 
Charadrius dubius (Ξνηακνζθπξηρηήο) 
Charadrius hiaticula (Ακκνζθπξηρηήο) 
Chlidonias hybridus (Κνπζηαθνγιάξνλν) 
Chlidonias leucopterus (Αξγπξνγιάξνλν) 
Chlidonias niger (Καπξνγιάξνλν) 
Ciconia ciconia (Ιεπθνπειαξγφο) 
Circaetus gallicus (Φηδαεηφο) 
Circus aeruginosus (Θαιακφθηξθνο) 
Circus cyaneus (Βαιηφθηξθνο) 
Circus macrourus (Πηεπφθηξθνο) 
Circus pygargus (Ιηβαδφθηξθνο) 
Coccothraustes coccothraustes (Θνθθνζξαχζηεο) 
Columba palumbus palumbus (Φάζζα) 
Coturnix coturnix (Νξηχθη) 
Cuculus canorus (Θνχθνο) 
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Cygnus olor (Θχθλνο) 
Delichon urbica urbica (Ππηηνρειίδνλν) 
Dendrocopos medius medius (Κεζνηζηθιεηάξα) 
Egretta alba (Αξγπξνηζηθληάο) 
Egretta garzetta (Ιεπθνηζηθληάο) 
Emberiza caesia (Πθνπξφβιαρνο) 
Emberiza hortulana (Βιάρνο) 
Emberiza melanocephala (Ακπεινπξγφο) 
Emberiza schoeniclus intermedia (Θαιακνηζίρινλν) 
Erithacus rubecula balcanica (Θνθθηλνιαίκεο ησλ Βαιθαλίσλ) 
Falco biarmicus feldeggi (Σξπζνγέξαθν) 
Falco cherrug (Πηεπνγέξαθν) 
Falco columbarius (Λαλνγέξαθν) 
Falco naumanni (Θηξθηλέδη) 
Falco peregrinus brookei (Ξεηξίηεο) 
Falco subbuteo (Γεληξνγέξαθν) 
Falco vespertinus (Καπξνθηξθίλεδν) 
Ficedula albicollis (Θξηθνκπγνράθηεο) 
Ficedula hypoleuca (Καπξνκπγνράθηεο) 
Fringilla coelebs coelebs (Ππίλνο) 
Fulica atra (Φαιαξίδα) 
Gallinago gallinago (Κεθαηζίλη) 
Gallinago media (Γηπινκπεθάηζηλν) 
Gelochelidon nilotica (Γεινγιάξνλν) 
Glareola pratincola (Λεξνρειίδνλν) 
Gyps fulvus (Όξλην) 
Haematopus ostralegus (Πηξεηδνθάγνο) 
Haliaeetus albicilla (Θαιαζζαεηφο) 
Hieraaetus fasciatus (Ππηδαεηφο) 
Hieraaetus pennatus (Πηαπξαεηφο) 
Himantopus himantopus (Θαιακνθαλάο) 
Hippolais icterina (Θηηξηλνζηξηηζίδα) 
Hippolais pallida elaeica (Υρξνζηξηηζίδα) 
Hirundo daurica rufula (Γεληξνρειίδνλν) 
Hirundo rustica rustica (Σειηδφλη) 
Ixobrychus minutus (Κηθξνηζηθληάο) 
Jynx torquilla torquilla (Πηξαβνιαίκεο) 
Lanius collurio collurio (Αεηφκαρνο) 
Lanius minor (Γατδνπξνθεθαιάο) 
Lanius senator senator (Θνθθηλνθέθαινο) 
Larus genei (Ιεπηφξακθνο γιάξνο) 
Larus melanocephalus (Καπξνθέθαινο γιάξνο) 
Larus minutus (Λαλφγιαξνο) 
Larus ridibundus (Θαζηαλνθέθαινο γιάξνο) 
Limosa limosa limosa (Ιηκφδα) 
Locustella luscinioides (Θαιακνηξηιηζηήο) 
Lullula arborea arborea (Γεληξνζηαξήζξα) 
Luscinia luscinia (Ρζηριαεδφλη) 
Luscinia megarhynchos (Αεδφλη) 
Melanocorypha calandra calandra (Γαιηάληξα) 
Mergus serrator (Πθνπθνπξίζηεο) 
Merops apiaster (Κειηζζνθάγνο) 
Milvus migrans aegypticus (Ρζίθηεο Αηγππηηαθφο) 
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Milvus milvus (Ταιηδηάξεο) 
Motacilla alba alba (Ιεπθνζνπζνπξάδα) 
Motacilla cinerea (Πηαρηνζνπζνπξάδα) 
Motacilla flava beema (Θηηξηλνζνπζνπξάδα) 
Muscicapa striata neumanni (Πηαρηνκπγνράθηεο) 
Netta rufina (Φεξεληίλη) 
Numenius arquata arquata (Ρνπξιίδα) 
Numenius phaeopus (Πηγιίγνπξνο) 
Numenius tenuirostris (Πηελφξακθε ηνπξιίδα) 
Nycticorax nycticorax (Λπρηνθφξαθαο) 
Oenanthe hispanica (Αζπξνθψια) 
Oenanthe oenanthe oenanthe (Πηαρηνπεηξφθιεο) 
Oriolus oriolus oriolus (Ππθνθάγνο) 
Otus scops (Γθηψλεο) 
Pandion haliaetus (Ταξαεηφο) 
Panurus biarmicus biarmicus (Κνπζηαθαιήο) 
Pelecanus crispus (Αξγπινπειεθάλνο) 
Pernis apivorus (Πθεθηάξεο) 
Phalacrocorax carbo sinensis (Θνξκνξάλνο) 
Phalacrocorax pygmeus (Ιαγγφλα) 
Philomachus pugnax (Καρεηήο) 
Phoenicopterus ruber roseus (Φνηληθφπηεξνο) 
Phoenicurus ochruros (Θαξβνπληάξεο) 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Θνθθηλνλνχξεο) 
Phylloscopus collybita abietinus (Γελδξνθπιινζθφπνο ησλ ειάησλ) 
Phylloscopus sibilatrix (Γαζνθπιινζθφπνο) 
Phylloscopus trochilus acredula (Θακλνθπιινζθφπνο) 
Platalea leucorodia (Σνπιηαξνκχηα) 
Plegadis falcinellus 
Pluvialis apricaria albifrons (Βξνρνπνχιη) 
Pluvialis squatarola (Αξγπξνβξνρνπνχιη) 
Podiceps cristatus (Πθνπξνβνπηερηάξη) 
Podiceps nigricollis (Καπξνβνπηερηάξη) 
Porzana porzana (Πηηθηνπνπιάδα) 
Prunella modularis (Θακλνςάιηεο) 
Recurvirostra avosetta (Αβνθέηηα) 
Riparia riparia riparia (Νρζνρειίδνλν) 
Saxicola rubetra (Θαζηαλνιαίκεο) 
Scolopax rusticola (Κπεθάηζα) 
Sterna albifrons (Λαλνγιάξνλν) 
Sterna caspia (Θαξαηδάο) 
Sterna hirundo (Ξνηακνγιάξνλν) 
Sterna sandvicensis (Σεηκσλνγιάξνλν) 
Streptopelia turtur (Ρξηγψλη) 
Sturnus vulgaris tauricus (Ταξφλη ηνπ Ραχξνπ) 
Sylvia atricapilla (Καπξνζθνχθεο) 
Sylvia borin borin (Θεπνηζηξνβάθνο) 
Sylvia cantillans albistriata (Θνθθηλνηζηξνβάθνο) 
Sylvia communis communis (Θακλνηζηξνβάθνο) 
Sylvia curruca curruca (Ιαινηζηξνβάθνο) 
Sylvia hortensis crassirostris (Γεληξνηζηξνβάθνο) 
Tachybaptus ruficollis (Λαλνβνπηερηάξη) 
Tadorna tadorna (Βαξβάξα) 
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Tringa erythropus (Καπξφηξηγγαο) 
Tringa glareola (Ιαζπφηξηγγαο) 
Tringa nebularia (Ξξαζηλνζθέιεο) 
Tringa ochropus (Γαζφηξηγγαο) 
Tringa stagnatilis (Βαιηφηξηγγαο) 
Tringa totanus totanus (Θνθθηλνζθέιεο) 
Turdus philomelos (Ρζίρια) 
Upupa epops epops (Ρζαιαπεηεηλφο) 
Vanellus vanellus (Θαιεκάλα) 
ΞΖΓΖ: Βάζε δεδνκέλσλ «Φηιφηεο», https://filotis.itia.ntua.gr   

 

5.3.5 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

Ζ κνλάδα δελ βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζαλ πξνζηαηεπφκελε, 

πεξηβαιινληηθήο, πνιηηηζηηθήο ή άιιεο ζεκαζίαο απφ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί, βξίζθεηαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή έμσ απφ 

ηα φξηα ηεο πεξηνρήο GR2310015 (DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA 

MESOLONGIOU - AITOLIKOU KAI EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS 

PETALAS, DYTIKOS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS), ηνπ δηθηχνπ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε λήζνο 

Ξεηαιάο.  

https://filotis.itia.ntua.gr/
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Υάξηεο 5.3 Σάξηεο νξίσλ πιεζηέζηεξεο πεξηνρήο Natura 2000 ζηελ κνλάδα 

 

Πεγή: filotis.itia.ntua.gr  

 

Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΞΝΑ Δρηλάδσλ» πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ην ΔΙΘΔΘΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε κνλάδα δελ βξίζθεηαη πάλσ απφ ιηβάδηα 

Posidonia oceanica θαη άιια παξεκθεξή πξνζηαηεπφκελα είδε (Cymodocea nodosa, 

Zostera marina θαη Zostera moltii). 

 

5.3.6 Κιίκα 

Ρν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ επεξεαδφκελν απφ ηε ζάιαζζα, κε 

πγξνχο, ήπηνπο ρεηκψλεο θαη άλπδξα θαινθαίξηα. Γηα ηε κειέηε ηνπ θιίκαηνο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηεο Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο πεξεζίαο. 

Νη θνληηλφηεξνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν ζηαζκφο 

Αγξηλίνπ. 
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Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ην θαινθαίξη είλαη 26°C θαη ην ρεηκψλα 9°C. Ζ κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη ηνλ Αχγνπζην (33,6°C), ελψ ε ρακειφηεξε ηνλ Ηαλνπάξην 

(3,9°C). Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ην Γεθέκβξην 

(78,4%), ελψ ε ειάρηζηε ηηκή εκθαλίδεηαη ηνλ Ηνχιην (55,1%). Απφ ηνλ Νθηψβξην 

έσο ην Φεβξνπάξην ε ηηκή ηεο βξνρφπησζεο εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο, 99,9 mm, 

ελψ ε ειάρηζηε εκθαλίδεηαη ηνλ Ηνχιην (14,2 mm). Νη άλεκνη είλαη κεηαβιεηνί θαη 

πλένπλ θπξίσο απφ Αλαηνιή (50%) θαη Γχζε (50%) θαη νη ηηκή ηνπο θπκαίλεηαη απφ 

3,1 Kt (Λνέκβξην) έσο 4,6 Kt (Κάξηηνο). πνπλένληεο άλεκνη επηθξαηνχλ ην 75% ησλ 

εκεξψλ, πνζνζηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Πηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 

5.4, Γηάγξακκα 5.5, Γηάγξακκα 5.6, Γηάγξακκα 5.7) παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία κέζσλ 

κεληαίσλ ηηκψλ γηα βαζηθά θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ζην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ 

Αγξηλίνπ. 

Πίλαθαο 5.6 Θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα Κεηεσξνινγηθνχ Πηαζκνχ Αγξηλίνπ (1956-1997). 

Κήλαο Tmean Ρmax Ρmin ΚΠ  P  ΠΚΒ ΚΚΓΑ ΚΚΔΑ  
Σαξαθηεξηζηηθά 

αλέκνπ 

 C° % mm   Kt  

 Αγξίλην  

Η 8,3 13,6 3,4 75,1 99,9 13,1 Α 3,7 πνπλέσλ 

Φ 9,2 14,5 3,9 72,8 99,9 12,5 Α 4,4 Αζζελήο 

Κ 11,5 16,9 5,6 70 82,8 82,8 Α 4,6 Αζζελήο 

Α 15,1 20,5 8,3 68 60,6 60,6 Γ 4,3 Αζζελήο 

Κ 20,3 25,9 12,3 63,2 42,9 42,9 Γ 3,9 πνπλέσλ 

Η 24,7 30,4 15,6 57,5 22,1 22,1 Γ 3,8 πνπλέσλ 

Η 27,1 33,2 17,5 55,1 14,2 2,4 Γ 3,6 πνπλέσλ 

Α 26,9 33,6 17,7 55,9 15,3 3,2 Γ 3,3 πνπλέσλ 

Π 23 29,8 15 63 46,8 5,3 Γ 3,2 πνπλέσλ 

Ν 17,9 24,4 11,5 69,7 99,9 9,4 Α 3,4 πνπλέσλ 

Λ 13,1 18,9 8 77,6 99,9 12,9 Α 3,1 πνπλέσλ 

Γ 9,6 14,8 4,9 78,4 99,9 15,8 Α 3,3 πνπλέσλ 

Έηνο 17,23 23,04 10,31 67,19 65,35 23,58  3,72  

Πεγή: Δ.Κ.., 2015. 
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Γηάγξακκα 5.4 Απεηθφληζε ειάρηζησλ, κέγηζησλ θαη κέζσλ ζεξκνθξαζηψλ αλά 
κήλα γηα ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ Αγξηλίνπ (1956-1997). 

 
Πεγή: E.M.Y., 2015. 

 

Γηάγξακκα 5.5 Απεηθφληζε κέζεο κεληαίαο πγξαζίαο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθφ 

ζηαζκφ ηνπ Αγξηλίνπ (1956-1997). 

 
Πεγή: E.M.Y., 2015. 
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Γηάγξακκα 5.6 Απεηθφληζε κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο θαη ζπλνιηθέο κέξεο 
βξνρήο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ Αγξηλίνπ (1956-1997). 

 
Πεγή: E.M.Y., 2015. 

 

Γηάγξακκα 5.7 Απεηθφληζε κέζεο κεληαίαο έληαζεο αλέκσλ γηα ηνλ 
κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ Αγξηλίνπ (1956-1997). 

 
Πεγή: E.M.Y., 2015. 

 

 

5.3.7 Παξάθηηνο ρώξνο 

5.3.7.1 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά παξάθηηνπ ρψξνπ 

Ρν δειηατθφ πξνζρσζηγελέο πεδίν ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ 

Ρν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ Γέιηα ηνπ Αρειψνπ (Σάξηεο 5.4) είλαη φηη 

αλαπηχζζεηαη ζε κηα θαξζηηθή πεξηνρή, κε πξνεμέρνληεο απφηνκνπο αζβεζηνιηζηθνχο 
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ιφθνπο θαη ελδηάκεζα θαξζηηθά βπζίζκαηα. Απφ ηε γεληθφηεξε κειέηε ηεο πεξηνρήο, 

πξνθχπηεη φηη νιφθιεξνο ν ρψξνο ηνπ Γέιηα θαη ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ, απνηεινχζαλ 

θαη απνηεινχλ ελ κέξε θαη ζήκεξα, έλα βπζηζκέλν επηθαλεηαθφ θαξζηηθφ ρψξν. 

Ν Αρειψνο κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην ρψξν ηνπ βπζηζκέλνπ θαξζηηθνχ, πξνθαινχζε 

ζπρλά θαη έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθνχ λεξνχ θαη 

θεξηψλ πιηθψλ θαηέθιπδαλ ηα ξερά βπζίζκαηα, έηζη ψζηε λα πξνρσξάεη ηαρχηαηα ε 

πξφζρσζε ηεο πεξηνρήο θαη λα δεκηνπξγνχληαη έιε θαη ιηκλνζάιαζζεο (Τηινβίθνο, 

1993). 

Υάξηεο 5.4 Ρν θπζηθφ Γέιηα ηνπ Αρειψνπ κε βάζε ηελ κειέηε αεξνθσηνγξαθηψλ ηνπ 

1945.. 

 
Πεγή: Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Ζ θχξηα καηαλδξηθή θνίηε ηνπ Αρειψνπ αθνινχζεζε θαηαξρήλ λφηηα πνξεία, απφ ην 

χςνο ηνπ Ξεληάινθνπ πξνο ην Λενρψξη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξάθεθε πξνο ηα 

λνηηνδπηηθά, πξνο ην ζαιάζζην ρψξν ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ. Ξνιινί θιάδνη δηαζπνξάο 

θαηεπζχλνληαη δπηηθά πξνο ηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο ιίκλεο Κειίηεο, άιινη αλαηνιηθά 

πξνο ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηησιηθνχ θαη άιινη λφηηα πξνο ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ 

Κεζνινγγίνπ. Πε παιηφηεξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο, ε εθβνιή ηνπ πνηακνχ ήηαλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κεζνινγγίνπ. 
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Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ν ρψξνο ηεο δειηατθήο πιαηθφξκαο ηνπ Αρειψνπ, κε ινβνεηδή 

κνξθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θνηηψλ πνπ βιέπεη 

θαλείο παξαηεξψληαο αεξνθσηνγξαθίεο παιηψλ εηψλ, π.ρ. ηνπ 1945 (Σάξηεο 5.4). 

Πηνλ πεξηζσξηαθφ ρψξν ηνπ Γέιηα, κέζα ζηηο ξερέο ζάιαζζεο ηνπ Β. Ξαηξατθνχ θαη 

ησλ Λ. Δρηλάδσλ λήζσλ, νη θεξηέο χιεο, επίρσζαλ κεγάιν κέξνο απφ ηα ηκήκαηα 

πνπ θαηαβπζίζηεθαλ απφ ηα γεσινγηθά ξήγκαηα, ζηα Ξιεηνθαηληθά θαη παιαηφηεξα 

πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο θαη έρνπλ θαηεχζπλζε ΒΒΓ-ΛΛΑ. Έηζη, κε ηε ζπζζψξεπζε 

ησλ θεξηψλ πιψλ, δεκηνπξγήζεθε ε εμσηεξηθή ηνμνεηδήο κνξθή ηνπ δειηατθνχ 

κεηψπνπ, ζην νπνίν ζρεκαηίζηεθαλ νη ιηκλνζάιαζζεο πνπ πεξηβάινπλ ην Γέιηα. 

Ππγθεθξηκέλα, ην πιηθφ πνπ κεηαθέξεη ν Αρειψνο, δηαζθνξπίδεηαη πξνο δχν θχξηεο 

θαηεπζχλζεηο: κηα πξνο βνξξά, φπνπ θαη δεκηνπξγήζεθε ε αβαζήο πεξηνρή θαη ην 

“Tombolo”, ε ακκψδεο ισξίδα πνπ ππφ κνξθή κελίζθνπ, ελψλεη κηα λεζίδα κε ηελ 

μεξά θαη κηα πξνο αλαηνιή. Ζ πξνο αλαηνιάο κεηαθνξά ηνπ ηδήκαηνο έρεη ζπληειέζεη 

ζηε δεκηνπξγία ακκσδψλ λεζίδσλ θαη ηφμσλ, φπσο ν Ινχξνο, ε Θνιή, ν Αγ. Ησάλλεο. 

Νη παξαπάλσ ζρεκαηηζκνί δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ κηα απφ ηηο 

εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ βξηζθφηαλ αλαηνιηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην Γέιηα ηνπ Αρειψνπ αλαπηχρζεθε 

ηαρχηαηα σο κηα ζχλζεηε ινβνεηδήο θαη ηνμνεηδήο κνξθή. Απηφ βέβαηα δείρλεη φηη 

ζην ρψξν ηεο δειηατθήο πιαηθφξκαο θπξηαξρνχζε ε δξάζε ηνπ πνηακνχ, ελψ ζην 

ρψξν ηνπ δειηατθνχ κεηψπνπ θπξηαξρνχζε ε δξάζε ησλ θπκάησλ θαη ησλ παξάθηησλ 

ξεπκάησλ. 

 

5.3.7.2 Ξεξηγξαθή αθηψλ 

Ρν ζχζηεκα ησλ αθηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Δρηλάδσλ 

λήζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαρψδεηο θαη πξνζρσζηγελείο αθηέο. Πηνλ πξψην ηχπν αθηψλ, 

δειαδή ζηηο βξαρψδεηο αθηέο, ε ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο έρεη ζπληειέζεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πνιπζρηδνχο ηεο αθηνγξακκήο. Πηνλ δεχηεξν ηχπν, δειαδή ζηηο 

πξνζρσζηγελείο αθηέο, ν θχξηνο δηακνξθσηήο είλαη ν Αρειψνο πνηακφο κε ηηο 

πξνζρψζεηο. 

Βξαρψδεηο αθηέο: Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ησλ ξεγκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή έρεη θχξηεο θαηεπζχλζεηο ΒΓ-ΛΑ θαη ΒΑ-ΛΓ. Ρν ζχζηεκα κε 

ηε ΒΓ-ΛΑ θαηεχζπλζε έρεη δψζεη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζχκπιεγκα ησλ λήζσλ 
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ΒΓ-ΛΑ θαη έλα επίκεθεο ζρήκα ζε απηέο. Ρν ζχζηεκα κε ηε ΒΑ-ΛΓ θαηεχζπλζε έρεη 

δψζεη έλαλ ηεκαρηζκφ θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, δειαδή ΒΑ-ΛΓ. Ππλέπεηα ησλ σο 

άλσ δηεξγαζηψλ είλαη ν ζρεκαηηζκφο κηθξψλ νξκίζθσλ αληηζηνίρσλ ησλ σο άλσ 

θαηεπζχλζεσλ. Όιν ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ θαη ε πεξηνρή ηνπ 

φξκνπ Ξιαηπγπάιη θαη ηνπ φξκνπ Νκβξηάο ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαρψδεηο αθηέο κε 

γεσινγηθφ ππφζηξσκα ηνπο Αζβεζηφιηζνπο ηνπ Ξαληνθξάηνξα. Ξνιινί απφ απηνχο 

ηνπο κηθξνχο νξκίζθνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρψξνπο γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ θαη αληίζηνηρα έξγα 

ππνδνκήο. 

Ξξνζρσζηγελείο αθηέο: Νη πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο πνπ απαηψληαη ζηηο αθηέο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο δηαρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

 Πηηο παξαιηκλνζαιάζζηεο απνζέζεηο θαη ζηηο παιηέο απνζέζεηο απνμεξακέλεο 

ιίκλεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ιεπηφθνθθα πιηθά, ηα νπνία κε ηε δξάζε 

ηνπ θπκαηηζκνχ δεκηνπξγνχλ κία εθηεηακέλε δψλε ζνιεξφηεηαο θαη θαζηζηνχλ ην 

πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. 

 Πηελ πεξηνρή ηνπ ελεξγνχ εθβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ. Ζ 

πεξηνρή ηξνθνδνηείηαη δηαξθψο απφ θεξηέο χιεο, αιιάδεη δηαξθψο κνξθνινγία 

ππφ ηελ επίδξαζε ηφζν ησλ κεραληζκψλ ηξνθνδνζίαο, δειαδή ηνπ πνηακνχ, φζν 

θαη ησλ κεραληζκψλ δηεπζέηεζεο δειαδή ηνπ επηθξαηνχληνο θπκαηηζκνχ απφ ΛΓ 

θαηεπζχλζεηο. Ζ σο άλσ δπλακηθή θαζηζηά αθαηάιιειε ηελ πεξηνρή γηα 

εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. 

 

Ρέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ δελ απαληψληαη 

ζεκαληηθέο ηερλεηέο επηρψζεηο. 

 

5.3.8 Φπζηθνρεκηθνί παξάκεηξνη λεξνύ / πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Πην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Κειέηεο Θαζνξηζκνχ Ξεξηνρψλ Νξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο 

δαηνθαιιηεξγεηψλ (Ξ.Ν.Α.., 2015) επηιέρζεθαλ δέθα ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο ηφζν 

γηα ηε κέηξεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ, φζν θαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο. Νη ελ ιφγσ ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη 

ράξηε (Σάξηεο 5.5). Πεκεηψλεηαη φηη ε δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 
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Γεθέκβξην ηνπ 2014 κε ην βάζνο ησλ ζηαζκψλ λα θπκαίλεηαη απφ 29 έσο 69κ., ελψ ε 

δηαθάλεηα θπκάλζεθε κεηαμχ 9 - 14κ.. 

Ν ζηαζκφο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εκπίπηεη ρσξηθά ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηεο 

εμεηαδφκελεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο είλαη ν ech 7. 

Υάξηεο 5.5 Πηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

 
Πεγή: Google earth, 2014. 

 

5.3.8.1 Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ πδξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(ζεξκνθξαζία, αιαηφηεηα, ζνιεξφηεηα, δηαιπκέλν νμπγφλν) έγηλε ζε φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο κε ηνλ απηφκαην ζπλερή θαηαγξαθέα CTD ηεο Sea-Bird Electronics 

(Conductivity, Temperature, Depth), κε ξπζκφ κίαο κέηξεζεο αλά 0,1 κέηξν ηεο 

ζηήιεο λεξνχ. Ρν δηαιπκέλν νμπγφλν πξνζδηνξίζηεθε επίζεο ζην πεδίν, απφ ηελ 

επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ., ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία (Riley, 1975; 
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ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ., 2015), κε ηε κέζνδν Winkler ηξνπνπνηεκέλε απφ ηνλ Carpenter 

(Carpenter 1965a, 1965 b; ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ., 2015). Γηα ηε κέηξεζε ησλ αησξνχκελσλ 

ζσκαηηδίσλ δηεζήζεθε ζπγθεθξηκέλνο φγθνο λεξνχ (3-5 lt) ζε πξν-δπγηζκέλα θίιηξα 

(0,47 mm θαη αλνίγκαηνο πφξσλ 0,45 κm). Ρα θίιηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ 

θαηάςπμε κέρξη λα κεηαθεξζνχλ ζην εξγαζηήξην, φπνπ θαη μεξάλζεθαλ ζηνπο 60°C. 

Κε βάζε ην βάξνο ηνπ πιηθνχ πνπ θαηαθξαηήζεθε ζηα εηδηθά θίιηξα θαη ηνπ φγθνπ 

ηνπ λεξνχ πνπ δηεζήζεθε, πξνέθπςε ε ζπγθέληξσζε ηεο αησξνχκελεο χιεο ζε θάζε 

ζηαζκφ δεηγκαηνιεςίαο. 

Ρα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο (2κ.) ηεο ζηήιεο ηνπ 

λεξνχ ζηνλ ζηαζκφ ech 7 παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 5.7 Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο λεξνχ (Γεθέκβξηνο 2014). 

ηαζκόο 
Θεξκν-
θξαζία 

(0C) 

Γηαθάλεηα 

(m) 

Αιαηό-
ηεηα 

(%0) 

pH 
Θνιεξόηεηα (% 

Transmission) 

Γηαι. 
νμπγόλν 

(ml/lt) 

Αησξνύκελα 
ζηεξεά 

(fagW) 

Ech7 19,97 14 38,75 8.14 75,70 4,65 369 

Πεγή: ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ., 2015. 

 

Νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ δηαθπκάλζεθαλ ζηα 4,65 ml/lt, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε βαζκνχο θνξεζκνχ >80%, πνπ δείρλνπλ κηα θαιή νμπγφλσζε. 

Δπίζεο, πςειέο ζπγθεληξψζεηο κεηξήζεθαλ ζε φιε ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ, ελψ δελ 

βξέζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδειψλνπλ ζπλζήθεο ππνμίαο ή αλνμίαο. 

 

5.3.8.2 Θξεπηηθά Άιαηα θαη ρισξνθχιιε α 

Ρα αλφξγαλα ζξεπηηθά άιαηα είλαη νη ελψζεηο ηνπ θσζθφξνπ, ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ 

ππξηηίνπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο γηα ηε 

ζχλζεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ. Νη θχξηεο ελψζεηο ηνπ αλφξγαλνπ αδψηνπ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη ηα ληηξηθά, ληηξψδε θαη ακκσληαθά άιαηα. Απφ ηηο ελψζεηο 

ηνπ θσζθφξνπ θπξηφηεξεο είλαη ηα δηζφμηλα, κνλφμηλα θαη απιά θσζθνξηθά, ελψ απφ 

ηηο ελψζεηο ηνπ ππξηηίνπ ηα ππξηηηθά άιαηα. Όιεο νη αλαιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζξεπηηθψλ αιάησλ (ληηξηθψλ, ληηξσδψλ, ακκσληαθψλ, θσζθνξηθψλ θαη 

ππξηηηθψλ) έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο Strickland & Parsons (1972). Νη αλαιχζεηο 

βαζίδνληαη ζην ζρεκαηηζκφ ηζρπξά ρξσκαηηζκέλσλ ζπκπιφθσλ, ησλ νπνίσλ ε 

απνξξφθεζε είλαη αλάινγε κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηηο κεηξήζεηο 

απηέο ρξεζηκνπνηήζεθε θαζκαηνθσηφκεηξν Beckman Du 65. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο ρισξνθχιιεο α θαη ησλ θαηνρξσζηηθψλ (θαηνθπηίλε, 
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θαηνθνξβίλε) έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν Yentsh & Menzel (1963). Ζ κέηξεζε 

έγηλε κε θζνξηφκεηξν ηχπνπ TD-700 (Turner designs).Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

κέηξεζεο ζξεπηηθψλ αιάησλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 5.8 Ππγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ αιάησλ (κΚ), ρισξνθχιιεο α (mg/lt) θαη 

ζσκαηηδηαθνχ νξγαληθνχ θσζθφξνπ POP (κg/lt) ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ. (Γεθέκβξηνο 2014), 

ηαζκόο PU4 NO2 NO3 NH4 SiO2 Chl a POP 
Ech7 0,01 0,08 1,07 0,30 1,55 0,28 0,180 

Πεγή: ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ. 2015. 

 

Νη ζπγθεληξψζεηο πνπ κεηξήζεθαλ γηα ηα ζξεπηηθά άιαηα εκθαλίδνληαη πνιχ ρακειέο. 

Όζνλ αθνξά ηε ρισξνθχιιε α, κεηξήζεθε ρακειή ζπγθέληξσζε, πνπ δελ μεπέξαζε 

ην 1mg/lt. 

 

5.3.9 Ωθεαλνγξαθηθά ζηνηρεία 

Πηνλ παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο, ησλ 

ξεπκάησλ θαη ηεο βαζπκεηξίαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα δίλνληαη ηα 

ζρεηηθά δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηε Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 

2005, ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο κεηξήζεσλ ξεπκάησλ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηθαλεηαθή θπθινθνξία ησλ ξεπκάησλ φπσο δίλνληαη απφ 

ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO. 

5.3.9.1 Θπκαηηθφ θαζεζηψο 

Πχκθσλα κε ηε Κειέηε Θαζνξηζκνχ Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005, ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο Δρηλάδσλ δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο πεδίνπ θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM. Ρα ελ 

ιφγσ δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 1/10/99 - 31/12/03. Πχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία (Soukissian et al., 2002), ην αξηζκεηηθφ κνληέιν WAM ππνεθηηκά ηα 

πςειά ζεκαληηθά χςε θχκαηνο. Ξαξάιιεια ηα απνηειέζκαηα δελ ζεσξνχληαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ μεξά ιφγσ ηεο 

δηαθξηηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005). 

Ρα βαζηθά ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ παξακέηξσλ 

ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Ξίλαθαο 5.9). 
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Πίλαθαο 5.9 Θχξηα ζηαηηζηηθά κεγέζε ησλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο 
πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξίνδν 1999-2003. 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Min. Max. 

Significant wave height (m) 12320 0,33 0,23 0,10 2,20 

 (m/sec) 12320 3,42 2,17 0,10 15,30 

Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππνδειψλνπλ έλα θαηά βάζε ήπην θπκαηηθφ θαη αλεκνινγηθφ 

θαζεζηψο. Ρν ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην ηζηφγξακκα πνπ 

αθνινπζεί (Γηάγξακκα 5.8). Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ηηκψλ ζπγθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα 0-0,50m, κε επηθξαηνχζεο ηηκέο ζην δηάζηεκα 

0,25-0,50m, ελψ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηηκψλ κεγαιχηεξσλ ηνπ 1m είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. Ζ κέγηζηε ηηκή πξνζνκνίσζεο ήηαλ 2,2m (Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005). 

Γηάγξακκα 5.8 Δηήζην ηζηφγξακκα ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο Hs (m). 

 
Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Δλ ζπλερεία δίλνληαη ηα πνιηθά δηαγξάκκαηα κέζεο θπκαηηθήο δηεχζπλζεο ζwave πξνο 

ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο Hs (Γηάγξακκα 5.9) θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ ζwind πξνο 

ηελ ηαρχηεηα uwind (m/sec) (Γηάγξακκα 5.10), φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ (Ξ.Ν.Α.., 2005). 
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Γηάγξακκα 5.9 Ξνιηθφ δηάγξακκα κέζεο θπκαηηθήο δηεχζπλζεο ζwave πξνο ην ζεκαληηθφ 
χςνο θχκαηνο Hs. 

 
Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Γηάγξακκα 5.10 Ξνιηθφ δηάγξακκα δηεχζπλζεο αλέκνπ ζwind πξνο ηελ ηαρχηεηα uwind 

(m/sec). 

 
Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη κεγαιχηεξεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο παξαηεξνχληαη 

θπξίσο γηα θπκαηηζκνχο πνπ δηαδίδνληαη πξνο ηηο βνξεηνδπηηθέο (ηνκέαο 315ν -360ν) 

θαη πξνο ηηο λνηηναλαηνιηθέο (ηνκέαο 135ν -157ν) δηεπζχλζεηο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζην φηη ην κήθνο πλνήο (fetch length) είλαη κέγηζην ζε απηέο ηηο δηεπζχλζεηο. Ρν 

κέγηζην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο παξαηεξήζεθε ζηε δηεχζπλζε 140ν, ελψ ε πεξηνρή 

ρακεινχ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ (δψλε θπκαηηθήο ζθηάο) παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα 180ν 
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-270ν (Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005). Όζνλ αθνξά ην αλεκνινγηθφ θαζεζηψο, νη κέγηζηεο 

ηαρχηεηεο αλέκνπ παξαηεξνχληαη ζηηο θαηεπζχλζεηο 315ν - 360ν θαη 135ν - 157ν. Ζ 

γεληθή εηθφλα δείρλεη πσο ν άλεκνο αθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θχκαηνο, ρσξίο 

βέβαηα λα απνθιείνληαη κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη πξνο άιιεο δηεπζχλζεηο. 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ξνδνγξάκκαηα κέζεο θπκαηηθήο δηεχζπλζεο ζwave  

(Γηάγξακκα 5.11) θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ ζwind (Γηάγξακκα 5.12). 

Γηάγξακκα 5.11 Ονδφγξακκα κέζεο θπκαηηθήο δηεχζπλζεο ζwave. 

 
Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

Γηάγξακκα 5.12 Ονδφγξακκα δηεχζπλζεο αλέκνπ ζwind. 

 

Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ηζρπξή 

ζπζρέηηζε ηνπ αλέκνπ κε ην θχκα, φζνλ αθνξά ζηηο δηεπζχλζεηο δηάδνζεο. Νη 

επηθξαηνχζεο δηεπζχλζεηο είλαη λνηηναλαηνιηθέο. Ζ ελ ιφγσ ηζρπξή ζπζρέηηζε 

ππνδειψλεη ηνλ αλεκνγελή ραξαθηήξα ησλ θπκαηηζκψλ θαη ζπλεπψο ηελ αζήκαληε 

επίδξαζε ησλ απνζαιαζζψλ (swells) ζηε δηακφξθσζε ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 

θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ (Γηάγξακκα 5.13), θαλεξψλνληαο ηελ ηζρπξή 

ζπζρέηηζε ησλ ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ. 

Γηάγξακκα 5.13 Γηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ αλέκνπ. 

 

Πεγή: Ξ.Ν.Α.. Δρηλάδσλ, 2005. 

 

5.3.9.2 δάηηλα ξεχκαηα 

Ρα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηθαλεηαθή θπθινθνξία ησλ ξεπκάησλ, πξνέξρνληαη απφ 

ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Υθεαλνγξαθίαο, ηνπ 

Ρκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηηο κέζεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ 

κεηξήζεσλ ξεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο εηαηξείεο/θνξείο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Ρν κνληέιν ALERMO, ην νπνίν είλαη ην αθξσλχκην γηα ην Aegean and Levantine Eddy 

Resolving Model, πεξηιακβάλεη εθαξκνγή ηνπ πςειήο αλάιπζεο σθεάληνπ κνληέινπ 
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Princeton, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζην ζχζηεκα πξφβιεςεο ηνπ δηθηχνπ 

Κεζνγεηαθήο Δθαξκνζκέλεο Υθεαλνγξαθίαο. Πηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

παξαηίζεληαη νη απεηθνλίζεηο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ κνληέινπ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

αλά κήλα. 

Υάξηεο 5.6 Δπηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο & ηαρχηεηεο ξεπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κειέηεο ηνλ ρεηκψλα. 

 
Πεγή: Κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO. 

 

Υάξηεο 5.7 Δπηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο & ηαρχηεηεο ξεπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κειέηεο ηελ άλνημε. 

 
Πεγή: Κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO. 
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Υάξηεο 5.8 Δπηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο & ηαρχηεηεο ξεπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
κειέηεο ην θαινθαίξη. 

 
Πεγή: Κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO. 

 

Υάξηεο 5.9 Δπηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο & ηαρχηεηεο ξεπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κειέηεο ην θζηλφπσξν. 

 
Πεγή: Κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO. 
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Πηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο δηελεξγήζεθαλ κεηξήζεηο ξεπκάησλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην 

Ξαηξψλ. Νη κεηξήζεηο έγηλαλ ηελ πεξίνδν απφ 7-1-2009 έσο 14-8-2009, ζην θέληξν 

ηνπ ζαιάζζηνπ πάξθνπ, ζε βάζνο 9-11 κέηξσλ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ξεπκάησλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 5.10 Απνηειέζκαηα επηηφπησλ κεηξήζεσλ ξεπκάησλ ηνπ θνξέα. 

ΘΔΗ 
1ε 

ΜΔΣΡΗΗ 
2ε 

ΜΔΣΡΗΗ 
3ε 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΜΔΗ 
ΣΑΥΤΣΗΣΑ 
(cm/sec) 

ΛΖΠΝΠ ΞΔΡΑΙΑ 24/7/2009 31/7/2009 14/8/2009 6,8 

ΘΝΙΝΛΑ ΑΓΓΙΝ 7/1/2009 7/8/2009 27/7/2009 5,025 

ΑΘΟΥΡΖΟΗ ΑΠΞΟΝ 7/1/2009 7/8/2009 27/7/2009 7,9 

 

5.3.10 Υξήζεηο γεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θπξηαξρεί ε 

Πθιεξνθπιιηθή Βιάζηεζε θαη ηα Θσλνθφξα δέλδξα. 

Ξιεζίνλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο απαληψληαη πεξηνρέο κε 

ζεκαληηθή θπζηθή αμία, φπσο νξίδνληαη κε ην δηάηαγκα ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

ιηκλνζαιάζζησλ, ρεξζαίσλ, πνηάκησλ πεξηνρψλ ηνπ λνηίνπ ηκήκαηνο ηνπ Λνκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Β. θαη Λ. Δρηλάδσλ ηνπ 

Λνκνχ Θεθαιιελίαο σο Δζληθφ Ξάξθν κε ηελ νλνκαζία «Δζληθφ Ξάξθν 

Ιηκλνζαιαζζψλ Κεζνινγγίνπ−Αηησιηθνχ, θάησ ξνπ θαη εθβνιψλ πνηακψλ Αρειψνπ 

θαη Δπήλνπ θαη λήζσλ Δρηλάδσλ» (ΦΔΘ 477/Γ/31-5-2006) θαη θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ ράξηε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ρεξζαία πεξηνρή πιεζίνλ ηεο κνλάδαο έρεη 

θαζνξηζηεί σο Ξεξηνρή Ξξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 
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Υάξηεο 5.10 Ξεξηνρέο ζεκαληηθήο Φπζηθήο Αμίαο 

 

 

Ρν γεγνλφο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ πεξηνρέο ζεκαληηθήο θπζηθήο αμίαο 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα δηαηάγκαηα πξνβιέςεηο, θαζψο 

φπσο ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ δηάηαγκα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Πχκθσλα κε ην αξζξ. 3 παξ. Α3. β1) iii. 4 ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο 

ηεο Φχζεο πνπ επηζεκαίλνληαη κε ΞΦ2 επηηξέπνληαη νη ηρζπνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

ήπηαο κνξθήο. 

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ ππάξρνπλ επηπιένλ εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ λα 

απαγνξεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη 
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Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ε πεξηνρή Αθξσηεξίνπ Άζπξν, λήζνπ 

Ξεηαιά, εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή Α.3 – Γπη. Αθηέο Αηη/λίαο – Πχκπιεγκα Δρηλάδσλ 

Λήζσλ. 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ αζηηθέο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θνληά ζηε ζαιάζζηα έθηαζε. Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο δελ παξαθσιχεη ή 

ελνριεί ηελ ζαιάζζηα αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

5.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ν ραξαθηήξαο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηα θπζηθά πνηνηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο: απνπζία ξππαληψλ απφ ηε ζάιαζζα, εχξσζην ζαιάζζην 

νηθνζχζηεκα, ηθαλνπνηεηηθφ ξεπκαηνιφγην, πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο, είλαη 

ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία παξαγσγηθψλ 

ηρζπνηξνθηθψλ κνλάδσλ, πςεινχ επηπέδνπ. 

Δπίζεο, ε απνπζία νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ, γεσξγηθψλ, νηθηζηηθψλ θαη 

κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπληειεί ψζηε ε ηρζπνθαιιηέξγεηα λα απνηειεί 

βαζηθή ζπληζηψζα ζηελ πξνβιεπφκελε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 
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6 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΩΝ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο δελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο, θαη νη κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο κνλάδαο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο, ελψ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί 

θαηλφκελα επηξνθηζκνχ, νχηε έμαξζε αζζελεηψλ ζηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Νη επηπηψζεηο, πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ παξαηεξεζεί ηφζν ζην βελζηθφ νηθνζχζηεκα 

φζν θαη ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ, δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ είλαη αλεθηά απφ ην ίδην 

ην νηθνζχζηεκα. Ππγθεθξηκέλα, νη απνξξίςεηο απφ ηνπο θισβνχο ηεο κνλάδαο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο είλαη ζε ηέηνηα επίπεδα 

(πνζνηηθά) πνπ δελ πξνθαινχλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηνπο βελζηθνχο νξγαληζκνχο 

θάησ απφ ηνπο θισβνχο. Ρφζν ε έθηαζε ηεο επηβάξπλζεο, φζν θαη νη πνζφηεηεο πνπ 

θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα, είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ηαΐζκαηνο ησλ ςαξηψλ. 

Δπίζεο, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε ηνπ 

λεξνχ, παξά ην φηη εκπινπηίδνληαη απφ ηε δηάζπαζε ησλ ηρζπνηξνθψλ, δελ 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηηο θαλνληθέο ηηκέο. Ρν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη ζηα πδξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (ξεχκαηα, 

θπκαηηζκφο) πνπ αλαλεψλνπλ κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο ην λεξφ ηεο πεξηνρήο 

εθηξνθήο. 

Ξαξάιιεια ηα κέηξα αληηξξχπαλζεο πνπ έρεη ιάβεη ε εηαηξεία ιεηηνπξγνχλ απνιχησο 

ηθαλνπνηεηηθά, πξνιακβάλνληαο νπνηαδήπνηε πηζαλή αξλεηηθή εμέιημε, πνπ πξψηα 

απφ φια ζα επηδξνχζε θαηαζηξνθηθά ζηελ ίδηα ηε κνλάδα. 
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7 ΔΚΣΙΜΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

7.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

Νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθνξνχλ ζηα ζηεξεά 

απφβιεηα – ηιχ – ηνμηθά απφβιεηα – απνξξίκκαηα θαη ζηε ρισξίδα – παλίδα. Πηα 

ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθηίκεζή ηνπο, ελψ ζηα επφκελα θεθάιαηα δίλεηαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε απηψλ. 

 

7.1.1 ηεξεά απόβιεηα - Ιιύεο - Σνμηθά απόβιεηα - Απνξξίκκαηα 

Ρα απφβιεηα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο απνηεινχληαη απφ ππνιείκκαηα ηεο 

ηξνθήο, ε νπνία δελ θαηαλαιψλεηαη, θαζψο θαη ηα ππνπξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

ησλ ςαξηψλ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα πεξηηηψκαηα (ζηεξεά) θαη 

ηα πξντφληα ησλ απεθθξίζεσλ (ακκσλία θαη νπξία). 

 Με θαηαλαισζείζα ηξνθή 

Δμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία βπζίδεηαη (5-15cm/s), ε ηξνθή πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο θισβνχο δελ πξνιαβαίλεη λα θαηαλαισζεί ζην ζχλνιφ ηεο θαη έλα κέξνο ηεο 

θαζηδάλεη ζην βπζφ. Ρν πνζνζηφ απηφ ηεο ηξνθήο ππνινγίδεηαη ζε 2% ηεο 

ζπλνιηθά παξερόκελεο ηξνθήο (extruded). 

Πηελ πεξίπησζε θαιιηέξγεηαο ζε ηρζπνθισβνχο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κε 

θαηαλαισζείζαο ηξνθήο, θαηαλαιψλεηαη απφ άγξηα ςάξηα, ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνπο θισβνχο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ηεο ηξνθήο πνπ θαζηδάλεη ζην βπζφ. 

Έλαο θαιφο έιεγρνο γηα ηελ απψιεηα ηξνθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα ηαΐζκαηνο. 

Απφ ηε δηαθεχγνπζα ηξνθή ε νπνία θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα δηαρένληαη ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνζφηεηεο άλζξαθα, αδψηνπ θαη θσζθφξνπ, σο πξντφληα 

απνηθνδφκεζήο ηνπο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηνπ άλζξαθα πνπ δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ 

ηελ απνηθνδφκεζε ηεο ηξνθήο πνπ δηαθεχγεη ιακβάλνπκε ππφςε φηη ε κέζε 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερλεηήο ηξνθήο ζε νξγαληθφ άλζξαθα είλαη 40% επί ηνπ μεξνχ 

βάξνπο. 

Ν ππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ γίλεηαη σο εμήο: 
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Άλζξαθαο (C kg/d) = Απώιεηεο ηρζπνηξνθώλ (kg/d) Υ 40% 

Πηελ ηερλεηή ηξνθή, ε κέζε πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλψλ θαη θσζθφξνπ είλαη 50% θαη 

1% αληίζηνηρα. Ν ζπληειεζηήο κεηαηξεςηκφηεηαο πξσηετλψλ ζε άδσην είλαη 

ζπλήζσο 6,25.  

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη:  

Άδσην Ν(kg/d) = [Απώιεηα ηρζπνηξνθώλ(kg/d) Υ 50%] /6,25 

Φώζθνξνο P(kg/d) = Aπώιεηεο ηρζπνηξνθώλ (kg/d) Υ 1% 

 

 Πεξηηηώκαηα 

Ζ απειεπζέξσζε πεξηηησκάησλ θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο αθνκνίσζεο ηεο ηξνθήο 

κπνξεί λα πνηθίινπλ ζε σξηαία βάζε. Ρα πεξηηηψκαηα είλαη ζηεξεά ζψκαηα δηακέηξνπ 

απφ 1κm έσο 5mm, ηα νπνία πεξηέρνπλ 80-85% λεξφ θαη θαζηδάλνπλ ζπλήζσο κε 

ηαρχηεηα 1,5-3m/sec. Ρα πεξηηηψκαηα απνηεινχλ πεγή εκπινπηηζκνχ νξγαληθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηδήκαηνο. 

Γηα θάζε θηιφ παξαγφκελνπ ςαξηνχ απαηηνχληαη 1,8-2kg ηξνθήο (ν δείθηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο ππνινγίδεηαη γηα ηα θαιιηεξγνχκελα είδε ζε 2), ελψ 

ειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ 300-400g πεξηηησκάησλ. 

Νπφηε, ε πνζφηεηα ησλ πεξηηησκάησλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

Πεξηηηώκαηα (kg/d) = [Μέγηζηε παξερόκελε ηξνθή (kg/d) Υ 0,4]/2 

Πηελ ηερλεηή ηξνθή, ε κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα θπκαίλεηαη ζε 40-50% επί 

μεξνχ βάξνπο, απφ ην νπνίν ην 30% πεξίπνπ παξακέλεη ζηα πεξηηηψκαηα. Ν 

πεξηερφκελνο άλζξαθαο ζηα πεξηηηψκαηα είλαη ζε πνζνζηφ 60%. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα πνπ δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ απνδφκεζε ησλ 

πεξηηησκάησλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Άλζξαθαο (C kg/d) = Παξαγόκελα πεξηηηώκαηα (kg/d) Υ 60% 

 

Ρν νξγαληθφ θνξηίν πνπ απειεπζεξψλεηαη κέζσ ησλ πεξηηησκάησλ πεξηέρεη αθφκα 

άδσην θαη θψζθνξν, ζε πνζνζηφ 10-15% θαη 40-50% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αδψηνπ 

θαη ηνπ θψζθνξνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε ηξνθή, εμαξηψκελε βέβαηα 

πάληα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηξνθήο. 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πεξηερφκελνπ ζηα πεξηηηψκαηα, αδψηνπ θαη θψζθνξνπ 

ιακβάλνπκε ππφςε φηη ζηελ ηερλεηή ηξνθή, ε κέζε πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλψλ θαη 

θσζθφξνπ είλαη 50% θαη 1% αληίζηνηρα. Ν ζπληειεζηήο κεηαηξεςηκφηεηαο 

πξσηετλψλ ζε άδσην είλαη ζπλήζσο 6,25. 

Άδσην Ν(kg/d) = {[Μέγηζηε παξερόκελε ηξνθή(kg/d) Υ 50%] 

/6,25}Υ15% 

Φώζθνξνο P(kg/d) = [Μέγηζηε παξερόκελε ηξνθή(kg/d)Υ 1%]Υ40% 

 

 Πξντόληα απεθθξίζεσο 

Ρα ηειηθά πξντφληα ηεο γιπθφιπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηεο β-νμείδσζεο ησλ 

ιηπηδίσλ εθθξίλνληαη κέζσ ησλ βξάγρησλ ησλ ςαξηψλ κε ηε κνξθή CO2 θαη H2O, κε 

κηθξή επίπησζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Αληηζέησο, ηα ηειηθά πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ είλαη πην πεξίπινθα 

θαη επηθέξνπλ απειεπζέξσζε δηαιπηνχ αδψηνπ ζην λεξφ. Ζ ακκσλία ππνινγίδεηαη ζε 

85-90% ηνπ απεθθξηλφκελνπ αδψηνπ, ελψ ην ππφινηπν εθθξίλεηαη κε ηε κνξθή 

νπξίαο ε νπνία νμεηδψλεηαη γξήγνξα ζε ληηξηθφ άιαο, ην νπνίν είλαη ιηγφηεξν ηνμηθφ. 

Ζ έθθξηζε ακκσλίαο εμαξηάηαη απφ ηε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

ςαξηψλ. Θπκαίλεηαη απφ 100 έσο1.200mgN-NH4 /h/kg ςαξηνχ. Ζ έθθξηζε νπξίαο θαη 

άιισλ αδσηνχρσλ θαηαβνιηηψλ είλαη ρακειή (25mg N/h/kg ςαξηνχ). Γεληθά, 

εθηηκάηαη φηη 40-45% ηνπ εηζεξρφκελνπ αδψηνπ δηαηεξείηαη ζην ςάξη. 

Ζ πνζφηεηα αδψηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθθξηζε ακκσλίαο ππνινγίδεηαη ζηα 

600mgΛ αλά θηιφ εθηξεθφκελεο βηνκάδαο αλά εκέξα. 

Ζ πνζφηεηα αδψηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθθξηζε νπξίαο ππνινγίδεηαη ζηα 

25mgΛ αλά θηιφ εθηξεθφκελεο βηνκάδαο αλά εκέξα. 

Ζ έθθξηζε θσζθφξνπ (ζε κνξθή νξζνθσζθνξηθνχ) είλαη γεληθά ρακειή, ζε πνζνζηφ 

10-20% ηεο πνζφηεηαο ηνπ θψζθνξνπ ζηε ρνξεγνχκελε ηξνθή, θαη ππνινγίδεηαη 

ζηα 10mgP αλά θηιφ εθηξεθφκελεο βηνκάδαο αλά εκέξα. 

Γηα λα εθηηκεζεί ε κέγηζηε δπλαηή επηβάξπλζε ηεο κνλάδαο φινη νη ππνινγηζκνί 

γίλνληαη θαηά ην ζηάδην ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα 

εθηξέθεηαη ε κέγηζηε πνζφηεηα βηνκάδαο. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη βηνκεραληθέο 

ηξνθέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ν δείθηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο ππνινγίδεηαη γηα ηα θαιιηεξγνχκελα είδε ζε 2 (FCR=2). 

 

7.1.2 Υισξίδα – Παλίδα 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξνβιεπφκελεο εγθαηάζηαζεο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην βελζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν πξφβιεςεο MERAMOD. 

Ρν κνληέιν MERAMOD δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο MERAMΔD 

πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνέξρεηαη απφ ην κνληέιν 

πξφβιεςεο επηπηψζεσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζην πεξηβάιινλ DEPOMOD, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξέρεη πξνβιέςεηο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ή ηνλ ξπζκφ 

ελαπφζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο εθηξνθήο (δηαθπγνχζα ηξνθή, 

πεξηηηψκαηα ησλ ςαξηψλ) ζηνλ ππζκέλα. Δπίζεο παξέρεη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επεξεαζηεί απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα, θαζψο θαη ηηο 

αλακελφκελεο επηπηψζεηο ζηελ βελζηθή καθξνπαλίδα ππνινγίδνληαο ηε κεηαβνιή 

δηαθφξσλ δεηθηψλ, φπσο ν δείθηεο Shannon – Weiner θαη ην νμεηδναλαγσγηθφ 

δπλακηθφ Eh (Redox), νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Ρν MERAMOD απνηειείηαη απφ κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη πξφβιεςεο ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζε κία πεξηνρή. Ρα δεδνκέλα δίλνληαη απφ ην ρξήζηε θαη αθνξνχλ ηε 

βαζπκεηξία, ηα ξεχκαηα, ηηο ζέζεηο ησλ ηρζπνθισβψλ θαη ηελ παξερφκελε ηξνθή. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο, 

δειαδή ν κήλαο εθείλνο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ξππαληηθφ θνξηίν, έηζη ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα απεηθνλίδνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή επηβάξπλζε ηεο 

πεξηνρήο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επεξεαζηεί ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο 

βαζπκεηξίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ επηηφπηεο κεηξήζεηο θαη ηνπο ράξηεο ηεο 

δξνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ. 

Ρα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηθαλεηαθή θπθινθνξία ησλ ξεπκάησλ, πξνέξρνληαη απφ 

ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ALERMO ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Υθεαλνγξαθίαο, ηνπ 
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Ρκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηηο κέζεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. 

Ρν κνληέιν ALERMO, ην νπνίν είλαη ην αθξσλχκην γηα ην Aegean and Levantine Eddy 

Resolving Model, πεξηιακβάλεη εθαξκνγή ηνπ πςειήο αλάιπζεο σθεάληνπ κνληέινπ 

Princeton, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζην ζχζηεκα πξφβιεςεο ηνπ δηθηχνπ 

Κεζνγεηαθήο Δθαξκνζκέλεο Υθεαλνγξαθίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήγαγε ην κνληέιν MERAMOD, πξνέθπςαλ νη 

απεηθνλίζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επεξεαζηεί απφ 

ηα ζηεξεά απφβιεηα θαη ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε ηεο βελζηθήο καθξνπαλίδαο. 

Ππγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη νη απεηθνλίζεηο ησλ δεηθηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

ιακβάλνληαο ηηο δπζκελέζηεξεο ηηκέο. 

 

7.2 ΚΛΙΜΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ αλακέλνληαη 

κεηαβνιέο ζηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο, ηφζν ζηελ εγγχο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

ηεο κνλάδαο πεξηνρή, φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 

7.3 ΈΓΑΦΟ – ΓΔΩΛΟΓΙΑ 

Ζ ελ ιφγσ κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο ρσξνζεηείηαη ζηε ζάιαζζα. Υο εθ ηνχηνπ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο δελ ζα επηθέξεη θακία αιινίσζε ζην έδαθνο θαη ηε γεσινγία ηεο 

πεξηνρήο. 

 

7.4 ΣΟΠΙΟ 

Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζην ηνπίν απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, δελ 

πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ ηέηνηεο, θαζψο νη ηρζπνθισβνί ζα πςψλνληαη κφιηο 1,5κ. 

απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Δπηπιένλ, ε κνλάδα ζα βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε 

πεξηνρή, ρσξίο λα έξρεηαη ζε νπηηθή επαθή κε άιιεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. 
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7.5 ΤΓΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ζ εθηίκεζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ησλ ξππνγφλσλ θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο θαη ηελ επηβάξπλζε απφ ην κεηαβνιηζκφ ησλ ςαξηψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δπλακηθφηεηαο 300 ηφλσλ αλά έηνο ζα απαηηεζνχλ 802.624 

ηρζχδηα ηα νπνία ζα θαηαλαιψλνπλ εκεξεζίσο θαηά κέγηζην (ηνλ κήλα κε ηελ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζε ηξνθέο) πεξί ηα 2.351 θηιά. 

Απφ ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα ηξνθήο ην 2% ράλεηαη. Νη απψιεηεο ζε ηρζπνηξνθέο 

ππνινγίδνληαη ζε 47Kg/εκέξα. Κέξνο ηεο πνζφηεηαο απηήο θαηαλαιψλεηαη απφ 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπκβηψλνπλ γχξσ απφ ηνπο θισβνχο ηεο κνλάδαο. 

Έηζη νη πνζφηεηεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ ηρζπνηξνθείνπ κεηψλνληαη ελψ ην 

κέξνο ηεο ηξνθήο πνπ δελ θαηαλαιψλεηαη ελαπνηίζεληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο 

θάησ θαη γχξσ απφ ηα θινπβηά. 

Κέξνο ηεο ηξνθήο ε νπνία ράλεηαη, δηαζπάηαη κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη άλζξαθαο, 

άδσην θαη θψζθνξνο. Πχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν παξαγφκελνο άλζξαθαο απφ ηελ ηξνθή πνπ ράλεηαη 

ππνινγίδεηαη ζε 18,8kg/εκέξα, ην άδσην ζε 3,8kg/εκέξα θαη ν θψζθνξνο ζε 

0,5kg/εκέξα. 

Απφ ηελ ηξνθή ε νπνία κεηαβνιίδεηαη έλα κέξνο ηεο απνβάιιεηαη απφ ηα ςάξηα σο 

πεξηηηψκαηα. Ζ πνζφηεηα απηή ησλ πεξηηησκάησλ ππνινγίδεηαη ζε 470,1 kg/εκέξα. 

Ζ πεξηερφκελε ζηα πεξηηηψκαηα πνζφηεηα άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη 282,1 kg/εκέξα, άδσην 28,2 kg/εκέξα θαη 

θψζθνξν 0,4kg/εκέξα. 

Ρα πξντφληα απεθθξίζεσο ησλ ςαξηψλ πεξηιακβάλνπλ άδσην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

δηάζπαζε ηεο ακκσλίαο θαη ηεο νπξίαο, θαζψο θαη θψζθνξν, πνπ δηαρένληαη ζηε 

ζάιαζζα. 

Ρν άδσην απφ ηε δηάζπαζε ηεο ακκσλίαο ππνινγίδεηαη ζε 16,6kg/εκέξα, ην άδσην 

απφ ηε δηάζπαζε ηεο νπξίαο ππνινγίδεηαη ζε 6,9kg/εκέξα, ελψ ν εθθξηλφκελνο απφ 

ηα ςάξηα θψζθνξνο ζε 2,8kg/εκέξα. 

 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ BOD 

Ρέινο ν ππνινγηζκφο ηνπ BOD σο έθθξαζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ ηεο πεξηνρήο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Γλσξίδνληαο φηη ε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα πνπ 
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θαιχπηεη ε κνλάδα είλαη 4956η.κ., θαη ην κέζν βάζνο 35 κ., ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

φγθνο ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ θάησ απφ ηα θινπβηά αλέξρεηαη ζε 173.460θ.κ.. Ρν BOD 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ αθνινπζεί (Conides et. al., 1983): 

BOD = 2,13 Υ 0,018 Υ Σξνθή (Kg/εκέξα) / πλνιηθόο όγθνο (θ.κ.) 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην BOD ηεο κνλάδαο ππνινγίδεηαη ζε 0,52 mg/l, ηηκή ε 

νπνία θξίλεηαη ρακειή θαη νθείιεηαη ζηε κεγάιε επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη ε 

κνλάδα ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν κέζν βάζνο ηεο πεξηνρήο επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε δηαζπνξά ηνπ νξγαληθνχ ηεο θνξηίνπ. 

Ρν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ νξγαληθφ θνξηίν ηεο πεξηνρήο, κεηψλνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή απφ ηελ αχμεζε ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο 

κνλάδαο. 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΡΤΠΩΝ 

Ππλνιηθφο σθέιηκνο φγθνο (m3) 46.528 

Ππλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα (m2) 4.956,00 

Κέζν βάζνο ζαιάζζηαο έθηαζεο (m) 35 

Αξρηθφο αξηζκφο ηρζπδίσλ 961.350 

Ρειηθφο αξηζκφο ηρζπδίσλ 802.624 

Βάξνο/άηνκν (g) 374 

Ξαξαγφκελε Βηνκάδα (Kg) εηεζίσο 300.002 

Κέγηζηε εθηξεθφκελε βηνκάδα 276.716 

Ππλνιηθή παξερφκελε ηξνθή έηνπο (Kg) 582.136 

Κέγηζηε παξερφκελε ηξνθή (Kg/εκέξα) 2.351 

Απώιεηεο ηρζπνηξνθώλ (Kg/εκέξα) 47,0 

Άλζξαθαο (C Kg/εκέξα) 18,8 

Άδσην (Λ Kg/εκέξα) 3,8 

Φψζθνξνο (P Kg/εκέξα) 0,5 

Πεξηηηώκαηα (Kg/εκέξα) 470,1 

Άλζξαθαο (C Kg/εκέξα) 282,1 

Άδσην (Λ Kg/εκέξα) 28,2 

Φψζθνξνο (P Kg/εκέξα) 9,4 

Απεθθξίζεηο   

Άδσην απφ ηε δηάζπαζε ηεο Ακκσλίαο (Λ Kg/εκέξα) 16,6 

Άδσην απφ ηε δηάζπαζε ηεο Νπξίαο (Λ Kg/εκέξα) 6,9 

Φψζθνξνο (P-PO4 Kg/εκέξα) 2,8 

BOD5 (mg/l) 0,52 

 

7.6 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

Ρα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ απφ ζπζθεπαζίεο ηρζπνηξνθψλ, ππνπξντφληα ςαξηψλ, 

απνξξίκκαηα πιαζηηθψλ θαη έιαηα. 
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Αλαιπηηθά ηα ζηεξεά απφβιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 7.1 Θαηάηαμε ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηά ΔΘΑ. 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑ ΔΚΑ 

02 01 02 απφβιεηα ηζηψλ δψσλ 

02 01 04  απφβιεηα πιαζηηθά (εμαηξνχληαη ηεο ζπζθεπαζίαο) 

02 01 08* αγξνρεµηθά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

02 01 09  αγξνρεµηθά απφβιεηα εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεµείν 

02 01 09 

02 01 10 Απφβιεηα κέηαιιν 

13 01 10* µε ρισξησµέλα πδξαπιηθά έιαηα µε βάζε ηα νξπθηά 

13 02 08* άιια έιαηα µεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 

15 01 01  ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη  

15 01 02  πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

15 01 03  μχιηλε ζπζθεπαζία 

15 01 04  µεηαιιηθή ζπζθεπαζία 

15 01 05  ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία 

15 01 06 κεηθηή ζπζθεπαζία 

15 01 07  γπάιηλε ζπζθεπαζία  

15 01 10* ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδχλσλ νπζηψλ ή έρνπλ 

µνιπλζεί απφ απηέο 

16 01 03  ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

16 01 04* Νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

16 01 07* θίιηξα ιαδηνχ 

16 01 13* πγξά θξέλσλ 

16 01 14* αληηςπθηηθά πγξά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

16 01 15 αληηςπθηηθά πγξά εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

16 01 14  

16 02 11* απνξξηπηφµελνο εμνπιηζµφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο 
HCFC, HFC 

16 06 01* µπαηαξίεο µνιχβδνπ 

16 06 02* Κπαηαξίεο Λi-Cd 

16 06 05  άιιεο µπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 

17 04 05 ζίδεξνο θαη ράιπβαο 

20 01 01  ραξηηά θαη ραξηφληα 

20 03 04  πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

 

Ρα ζηεξεά απφβιεηα ζπιιέγνληαη κε πγεηνλνκηθφ ηξφπν (ζπζθεπαζκέλα ζε 

πιαζηηθνχο ζάθνπο), κεηαθέξνληαη γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζηηο ρεξζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε Ξαιηφβαξθα θαη δηαηίζεληαη ζε ρψξνπο φπνπ 

γίλεηαη νξγαλσκέλε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ. 

Δηδηθφηεξα ηα απφβιεηα ηεο θαηεγνξίαο 02.01.02 παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλε γηα ην 

ζθνπφ απηφ εηαηξεία κεηαπνίεζεο δσηθψλ ππνπξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 

1069/2009/ΔΘ θαη 142/2011/ΔΔ.. 
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7.7 ΥΛΩΡΙΓΑ – ΠΑΝΙΓΑ 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην πξνηεηλφκελν έξγν, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, δελ επηδξά 

ζηε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα, θαζψο ρσξνζεηείηαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Υο 

εθ ηνχηνπ ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην βελζηθφ νηθνζχζηεκα. 

 

7.7.1 Γηαζπνξά ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Γηα λα εθηηκεζεί έλα πηζαλφ επίπεδν ξνήο ζηεξεψλ απνβιήησλ πέξα απφ ην νπνίν ζα 

ζεσξείηαη φηη ε πεξηνρή ξππαίλεηαη, ιακβάλεηαη σο ηηκή αλαθνξάο ηα 1,5Θgr m-2 yr-1 , 

ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία έρεη παξαηεξεζεί φηη εκθαλίδνληαη είδε πνπ ζεσξνχληαη 

δείθηεο ξχπαλζεο φπσο είλαη ε Capitella capitata θαη ε Caulleriella oculata ελψ 

απνπζηάδνπλ είδε πνπ ζεσξνχληαη δείθηεο πεξηνρψλ ρσξίο επηβάξπλζε, φπσο είλαη ηα 

Cirrophorus branchiatus, Cossura coasta θ.α. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξνήο ησλ ζηεξεψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κήλαο κε ηε κέγηζηε 

αχμεζε βηνκάδαο ζηνπο θισβνχο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κέγηζηε παξερφκελε ηξνθή 

ζηα εθηξεθφκελα ςάξηα. Ππγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κήλαο Ηνχιηνο. 

Απφ ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. Ρν 

κέγηζην επίπεδν ξνήο ζηεξεψλ απνβιήησλ δελ μεπεξλά ηελ ηηκή ησλ 1,5 kg/m2/έηνο 

θαη παξνπζηάδεηαη ζην Ξάξθν Β, ελψ ζην Ξάξθν Α δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαζπνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ξαξαηεξείηαη 

φηη ηα ζηεξεά απφβιεηα δηαζπείξνληαη βνξεηνδπηηθά ησλ θισβψλ ηνπ πάξθνπ Β, ελψ 

ε ηηκή 1,5kg/m2/έηνο παξαηεξείηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 κέηξσλ. Νη 

πνζφηεηεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαζηδάλνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πέξαλ ηεο 

αθηίλαο ησλ 100 κ., δελ ππεξβαίλνπλ ηα 1 kg/m2/έηνο. 

Υο ζπκπέξαζκα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη νη 

θισβνί πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε πνπ είλαη δπλαηή θαη απηή ζε κία πνιχ 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε αθξηβψο θάησ απφ απηνχο. Ξαξάιιεια νη πνζφηεηεο πνπ 

δηαζπείξνληαη, ιφγσ ησλ ξεπκάησλ, είλαη κέζα ζηα επίπεδα πνπ ην ίδην ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα απνξξνθήζεη. 
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Γηάγξακκα 7.1 Δθηίκεζε δηαζπνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 
 

7.7.2 Μεηαβνιή δείθηε Shannon - Weiner 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βελζηθή βηνθνηλσλία ην κνληέιν πξφβιεςεο 

MERAMOD παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Shannon – Weiner. Ζ 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε Shannon – Weiner πξνζδηνξίδεη ηελ πνηθηιφηεηα κηαο 

βηνθνηλσλίαο. 

Ππγθεθξηκέλα ν δείθηεο Shannon – Weiner ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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Όπνπ : S ν αξηζκφο ησλ εηδψλ 

 pi ε πηζαλφηεηα έλα άηνκν επηιεγκέλν ηπραία λα αλήθεη ζην είδνο i θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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Ζ εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε δίλεη κηα εηθφλα ηεο επίδξαζεο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηε βελζηθή βηνθνηλσλία ηεο πεξηνρήο. Αλακέλεηαη φηη πςειή ξνή 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ εηδψλ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. Ζ βηνκάδα θαη ε βηνπνηθηιφηεηα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ σο έλα 

ζεκείν κεηά ην νπνίν αθνινπζεί απφηνκε κείσζε ησλ ηηκψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζε ξππαζκέλεο πεξηνρέο επηθξαηνχλ ιίγα είδε κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κφιηο μεπεξάζνπλ έλα θξίζηκν επίπεδν ξχπαλζεο 

θαηαξξένπλ, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη ζην ηέινο έλαο πνιχ πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο εηδψλ αλζεθηηθψλ ζηε ξχπαλζε. Γεληθά, ν δείθηεο Shannon – Weiner 

αλακέλεηαη λα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ξνήο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ 

πεξηνρή. Ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηηκέο ηνπ δείθηε Shannon – Weiner παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 7.2 Δχξνο ηηκψλ δείθηε Shannon – Weiner πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηαθνξεηηθά 
θαζεζηψηα νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Νδεγία – Ξιαίζην πεξί πδάησλ 

(Νδεγία 2000/60/ΔΘ). 

Καζεζηώο πνηόηεηαο Γείθηεο Shannon (Η’) 

Τςειό Ζ’ > 4 

Καιό 3 < Ζ’ ≤ 4 

Μέηξην 2 < Ζ’ ≤ 3 

Υακειό 1 < Ζ’ ≤ 2 

Καθό Ζ’ ≤ 1 

Πεγή: Κειέηε «Δπίδξαζε ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ», Ρειηθή Έθζεζε, Ρφκνο Α’, Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρκήκα 

Βηνινγίαο, Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Νηθνινγίαο (2007). 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ αθνξά ην δείθηε Shannon – Weiner θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο κεηαβνιέο, παξαηεξείηαη φηη δελ εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. 

Ζ ειάρηζηε ηηκή πνπ παξαηεξείηαη είλαη 4,1 πνπ ζεκαίλεη φηη αλακέλεηαη επηβάξπλζε 
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ζηε βελζηθή βηνθνηλσλία έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ειάρηζηε απηή ηηκή παξαηεξείηαη ζε κία πνιχ πεξηνξηζκέλε πεξηνρή, βνξεηνδπηηθά 

ησλ θισβψλ ηνπ Ξάξθνπ Β. Όκσο εμσηεξηθά απφ ηελ πεξίκεηξν ησλ κηζζσκέλσλ 

εθηάζεσλ ν δείθηεο Shannon – Weiner επαλέξρεηαη ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 4 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ επέξρεηαη νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηελ πνηθηιφηεηα ηεο 

βελζηθήο καθξνπαλίδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ελψ ζην κεγαιχηεξν εχξνο ηεο 

πεξηνρήο ε ηηκή ηνπ Γείθηε Shannon – Weiner είλαη πάλσ απφ ηελ ηηκή 5. 

Γηάγξακκα 7.2 Κεηαβνιή πνηθηιφηεηαο βελζηθήο βηνθνηλσλίαο. 
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7.7.3 Μεηαβνιή ηνπ δπλακηθνύ νμεηδναλαγσγήο (Redox) 

Γηα λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ ηδήκαηνο, γίλεηαη ε κέηξεζε ηνπ νμεηδναλαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ Eh (Redox). Νη κεηξήζεηο γίλνληαη ζπλήζσο ζε βάζνο 2 θαη 4 εθαηνζηψλ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηδήκαηνο.  

πάξρεη μεθάζαξε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο νμπγφλνπ, ηνπ Redox θαη 

ηεο καθξνπαλίδαο. Νη Nilsson & Rosenberg (1994) έδεημαλ φηη παξαηεξείηαη κεησκέλε 

επηβίσζε ηεο καθξνπαλίδαο ζε θαηάζηαζε βαξηάο ππνμίαο ζε ζρέζε κε θαηάζηαζε 

κέζεο ππνμίαο ή θαλνληθήο νμπγφλσζεο. Δπίζεο θάλεθε φηη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο 

νμπγφλσζεο ην Redox απμάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 100mV ζηα πξψηα 1-2 εθαηνζηά 

ηνπ ηδήκαηνο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

καθξνπαλίδαο πνπ εκπινπηίδεη ην ίδεκα κε νμπγνλσκέλν λεξφ. Ξάλησο ε νμεηδσηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ηδήκαηνο (Eh>0) δελ ζεκαίλεη φηη ην ίδεκα είλαη εκπινπηηζκέλν κε 

κνξηαθφ νμπγφλν ζχκθσλα κε ηνπο Jorgensen & Revsbech (1989).  

Ρν Redox παξνπζηάδεη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επνρηαθή 

δηαζηξσκάησζε ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ επνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο θαζίδεζεο. 

Απηνί νη δχν παξάγνληεο έρνπλ απνηέιεζκα ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ην 

ρεηκψλα κε ζπλέπεηα αχμεζε ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηφζν ηνπ θπηνπιαγθηνχ, 

φζν θαη ηνπ θπηνβέλζνπο. Ζ αχμεζε απηή ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ νξγαληθνχ 

άλζξαθα ζηνλ ππζκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγφλνπ 

θαη ηνπ Redox ιφγσ ηεο κηθξνβηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ζε 

έλα αδηαηάξαθην ζχζηεκα, έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζην Redox, θαζψο ε αχμεζε ηεο 

δηαζέζηκεο ηξνθήο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο βελζηθήο βηνκάδαο. 

Ρν Redox ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο νμπγφλσζεο ηνπ ηδήκαηνο. 

Νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θπκαίλνληαη απφ +400mV έσο -200mV. Πεκαληηθφ ξφιν 

ζε απηφ παίδεη θαη ν ηχπνο ηνπ ηδήκαηνο. ςειφηεξεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ζε ηδήκαηα 

κε πην ρνλδξφθνθθα πιηθά. 

Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ Redox ιακβάλεη αξλεηηθή 

ηηκή (κηθξφηεξε ηηκή -16 mV) ζην ίδεκα αθξηβψο θάησ απφ ηνπο θισβνχο ηνπ 

Ξάξθνπ Β. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

παξνπζηαζηνχλ ππνμηθέο ζπλζήθεο ζην ίδεκα, γεγνλφο πάλησο πνπ αλ παξαηεξεζεί 

ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (κέγηζηε απφζηαζε 100κέηξα) θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο, 

θαζψο νη εθηηκήζεηο γίλνληαη κε βάζε πάληα ην κήλα κε ην κεγαιχηεξν ξππαληηθφ 

θνξηίν (Κάην). 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 87 

Γηάγξακκα 7.3 Κεηαβνιή δπλακηθνχ νμεηδναλαγσγήο ηνπ ηδήκαηνο. 

 
 

7.8 ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο δελ εληάζζεηαη ζε θάπνην θαζεζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαο. 

Ρν γεγνλφο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ πεξηνρέο ζεκαληηθήο θπζηθήο αμίαο 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα δηαηάγκαηα πξνβιέςεηο, θαζψο 

φπσο ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ δηάηαγκα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Πχκθσλα κε ην αξζξ. 3 παξ. Α3. β1) iii. 4 ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο 

ηεο Φχζεο πνπ επηζεκαίλνληαη κε ΞΦ2 επηηξέπνληαη νη ηρζπνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

ήπηαο κνξθήο. 
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Πηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ ππάξρνπλ επηπιένλ εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ λα 

απαγνξεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ε πεξηνρή Αθξσηεξίνπ Άζπξν, λήζνπ 

Ξεηαιά, εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή Α.3 – Γπη. Αθηέο Αηη/λίαο – Πχκπιεγκα Δρηλάδσλ 

Λήζσλ. 

 

7.9 ΥΡΗΔΙ ΓΗ 

Πηε ζέζε εγθαηάζηαζεο δελ έρεη θαζνξηζηεί αθφκε ΞΝΑ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

πξνηεηλφκελε ζέζε ηεο κνλάδαο βξίζθεηαη εληφο Ξεξηνρήο Αλάπηπμεο 

δαηνθαιιηεξγεηψλ (ΞΑ) θαηεγνξίαο Α φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκφ 

31722/4.11.2011 Θ..Α.(ΦΔΘ 2505/Β’/4.11.2011) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή 

Α.3. - Γπη. Αθηέο Αηη/λίαο – Πχκπιεγκα Δρηλάδσλ Λήζσλ. 

Νη Ξ.Α.. θαηεγνξίαο Α απνηεινχλ πεξηνρέο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο πνπ ρξήδνπλ 

παξεκβάζεσλ βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ππνδνκψλ, 

πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ξξφθεηηαη γηα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ήδε αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζε κνλάδσλ. Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ζχλδεζή ηνπο κε αζηηθά θέληξα ή άιια θέληξα θαηαλάισζεο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

άπνςε απαγνξεπηηθψλ ή αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ. Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπεηαη ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε κεηεγθαηάζηαζε εληφο ηεο ίδηαο ΞΑ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, απηή δελ αλακέλεηαη λα ζηγεί απφ 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθή 

απφζηαζε απφ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο είλαη ζπκβαηή 

κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. 

 

7.10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ρν παξφλ έξγν δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηνρήο, θαζψο ε κνλάδα ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε ην ίδην πξνζσπηθφ. 



ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ. 

 89 

 

7.11 ΠΛΗΘΤΜΟ – ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Ρν πξνηεηλφκελν έξγν δελ επηθέξεη κεηαβνιή ζηελ δεκνγξαθία ηεο πεξηνρήο. 

 

7.12 ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο είλαη εξεκηθή θαη δελ 

ππάξρνπλ δίθηπα ππνδνκψλ ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο θαη νδηθνχ δηθηχνπ. Υο εθ 

ηνχηνπ, δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο. 

 

7.13 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Δπηπιένλ, ε κνλάδα δε βξίζθεηαη πιεζίνλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

δελ ζα επηθέξεη θακία επίπησζε ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

7.14 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ζ αλακελφκελε πξνζσξηλή επηβάξπλζε ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο 

πεξηνρήο απφ ηηο κεηαθνξέο ησλ ηρζπνθισβψλ, εθηηκάηαη φηη δε ζα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξή φριεζε. 

Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

7.15 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα δελ πξνβιέπεηαη ρξήζε κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο λα παξάγεη επηθίλδπλα αέξηα. Δπίζεο, ηα ζθάθε θαη ε γελλήηξηα 

ηεο κνλάδαο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή αέξηα ξχπαλζε ζε αλνηθηφ 

ρψξν. Υο εθ ηνχηνπ, δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο. 
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7.16 ΤΓΔΙΑ 

Ππλνιηθά ε πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί θηλδχλνπο θαη δελ 

επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

7.17 ΩΡΔΤΣΙΚΔ – ΤΝΔΡΓΙΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ ζσξεπηηθέο 

επηπηψζεηο κε άιιεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε νη 

θνληηλφηεξνη νηθηζκνί είλαη απηφο ηεο Θαηνρήο, ζηα 14,5 Km θαη ηεο θσκφπνιεο ηνπ 

Αζηαθνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 15 km, νη απνζηάζεηο 

κεηξνχκελεο ζε επζεία γξακκή, ρσξίο λα ππάξρεη νπηηθή επαθή.  

Ξιεζίνλ ηεο κνλάδαο δελ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Πηελ επξχηεξε 

πεξηνρή δελ ππάξρνπλ, βηνκεραληθέο κνλάδεο, εμνξπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ, 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη 

αεξνδξφκην. Γελ έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαηαδπηηθά πάξθα. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ 

έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα.  

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ θαη άιιεο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε πιεζηέζηεξε βξίζθεηαη βφξεηα ζε απφζηαζε 800 m απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν MERAMED, ε κέγηζηε απφζηαζε φπνπ αλακέλεηαη λα 

ππάξρεη επίπησζε ζην βελζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 

100κ., ζπλεπψο δελ αλακέλεηαη ζσξεπηηθή επίπησζε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 

κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 
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8 ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

8.1 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Γεληθά 

- Ζ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο ζα ζηεξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

- Θα ιακβάλεηαη θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνθεηκέλνπ λα κε δηαθεχγνπλ 

εθηξεθφκελα είδε ζην πεξηβάιινλ. 

- Ξξηλ απφ θάζε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο κε γφλν ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα πεξεζία Αιηείαο θαη ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

- Νη ηξνθέο ζα δηαηεξνχληαη θάησ απφ απνδεθηά πγηεηλέο ζπλζήθεο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αιινίσζή ηνπο. 

- Θα εθαξκφδεηαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή θηεληαηξηθή λνκνζεζία 

γηα ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηελ πγεία, ηελ πξνζηαζία, θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή πηζηνπνίεζε ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ λεθξψλ αηφκσλ. Δηδηθφηεξα θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο αηηίαο ζαλάηνπ ή λφζνπ, 

ζα απνκαθξχλνληαη, θαζεκεξηλά, ηα λεθξά θαη άξξσζηα άηνκα θαη ζα 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηξφπν πγεηνλνκηθά απνδεθηφ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

1069/2009/ΔΘ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε δσηθψλ 

ππνπξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεθξψλ αηφκσλ. 

- Ρα αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα 

απνζεθεχνληαη κε πγεηνλνκηθά απνδεθηφ ηξφπν ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ ζα 

δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε ηαθηηθφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε. Ζ 

ζπιινγή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη είηε απφ ηνλ νηθείν Γήκν, είηε 

απφ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

- Ρα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

(ιηπαληηθά έιαηα, ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ, ειαζηηθά, 

νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο) ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζε 
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αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

- Κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζα απνθαηαζηαζεί ν 

ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηεο. Ζ δηαρείξηζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ κεηά ηελ 

νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνηεινχλ απφβιεηα, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Θ..Α. 50910/2727/2003 (ΦΔΘ Β' 

1909), 13588/2006 (ΦΔΘ Β' 383) θαη 8668/2007 (ΦΔΘ Β' 287), θαζψο θαη ζηνπο 

λφκνπο 2939/2001 (ΦΔΘ Α' 179) θαη 4042/2012 (ΦΔΘ Α' 24) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ. 

 

Φάζε ιεηηνπξγίαο 

- Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ «Ξξνζηαζία ηνπ 

Θαιάζζηνπ Ξεξηβάιινληνο» θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, θαζψο 

θαη ηπρφλ πξφζζεησλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Ιηκεληθή Αξρή, γηα 

ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. Δηδηθφηεξα, ζα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηε ζπιινγή θαη λφκηκε δηάζεζε φισλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, 

ιηπαληειαίσλ, ιπκάησλ, απνξξηκκάησλ θαη θάζε είδνπο ξππνγφλσλ νπζηψλ, ζε 

επθνιίεο ππνδνρήο ή ζε θαζνξηζκέλν ρεξζαίν ρψξν, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ησλ 

αξκφδησλ πεξεζηψλ. 

- Ρα πισηά κέζα (π.ρ. ζθάθε) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θηλήζεηο εληφο ηεο κηζζσκέλεο 

έθηαζεο ηεο κνλάδαο ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη ζα 

ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

- Απαγνξεχεηαη ε αιίεπζε θαη ε παγίδεπζε ησλ ειεχζεξσλ ςαξηψλ (άγξησλ) εληφο 

ηεο κηζζσκέλεο ζαιάζζηαο έθηαζεο. 

- Ρα δίρηπα ησλ ηρζπνθισβψλ ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

κέγηζηε δπλαηή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη ε αιιαγή ηνπο ζα γίλεηαη θάζε θνξά 

πνπ ε θαηάζηαζε θαζαξηφηεηάο ηνπο θαη ην κέγεζνο ησλ ςαξηψλ ην επηβάιιεη. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί πιχζηκν απηψλ, ζα γίλεηαη κφλν ζε θαηάιιειε 

εγθαηάζηαζε. 

- Ζ κνλάδα ζα έρεη άπιεην ειεθηξνθσηηζκφ, ψζηε λα θαίλεηαη ην πεξίγξακκά ηεο 

απφ ηα ζθάθε ηα νπνία εθηεινχλ ρεηξηζκνχο. 
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- Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ηξνθή (ηερλεηή, ζπκππθλσκέλε - pellets) ζα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαη ε δηαζπνξά ηεο ζα γίλεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ ηρζπνθισβψλ. 

- Γηα ηελ εμαζθάιηζε αξίζηεο πνηφηεηαο ηειηθνχ πξντφληνο θαη κέγηζηεο αζθάιεηαο 

ηνπ θαηαλαισηή νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηρζπνηξνθέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο Θνηλνηηθέο θαη Δζληθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο. 

- Κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηεο κνλάδαο θαη ηεο 

άκεζεο πεξηνρήο ηεο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο κνλάδαο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ ζα ηεξνχληαη ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα απνζηέιινληαη άπαμ εηεζίσο ζηελ πεξεζία 

Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη ζηελ πεξεζία ε νπνία εθδίδεη ηελ 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

- Θα ηεξείηαη ρξνλνινγηθφ αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηε θχζε, 

ηελ πξνέιεπζε θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνλ πξννξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα 

ζπιινγήο θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο. 

 

8.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ εθηξνθήο θαη ηελ πξφιεςε 

θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα απνβνχλ επηθίλδπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, νη 

βηνηηθέο θαη αβηνηηθέο παξάκεηξνη ηνπ λεξνχ ζα παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην 

αθφινπζν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο. Ππγθεθξηκέλα, ζα γίλεηαη κέηξεζε ησλ 

βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Νη 

παξαθνινπζνχκελεο παξάκεηξνη είλαη νη αθφινπζεο: 

- Θεξκνθξαζία, Αιαηφηεηα, Θνιεξφηεηα (κε ρξήζε δίζθνπ SECCHI), δηαιπκέλν 

νμπγφλν ζε κεληαία βάζε. 

- Αησξνχκελα ζηεξεά [ληηξηθά (ΛΝ3-) θαη θσζθνξηθά άιαηα] θαη ακκψλην (NH4+), 

κία θνξά ην έηνο (ζεξηλή πεξίνδνο Ηνχληνο - Πεπηέκβξηνο)  

- δξφβηεο Βηνθνηλσλίεο (θπηνβέλζνο & δσνβέλζνο – πνπ απνηεινχλ βηνινγηθά 

ζηνηρεία πνηφηεηαο (BQE) ηεο Νδεγίαο 2000/60/ΔΔ) κηα θνξά θάζε δχν (2) έηε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέγηζηεο βηνκάδαο ζηνπο θισβνχο. 
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- Πην ίδεκα: νιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC), νιηθφο θσζθφξνο (TP) θαη νιηθφ 

άδσην θαζψο θαη Σαιθνχ, Τεπδαξγχξνπ θαη Θαδκίνπ κία θνξά θάζε δχν έηε  

Νη αλαιχζεηο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, πιελ ηεο κέηξεζεο ηεο ζνιεξφηεηαο, ζα 

γίλνληαη απφ δηαπηζηεπκέλα γηα ηηο παξακέηξνπο απηέο εξγαζηήξηα ή/θαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ κφληκα εγθαηεζηεκέλνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο 

ζέζεηο. 
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9 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ & ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΠΟ 

Ν εθαξκνδφκελνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, φπσο απηφο παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ, απνδεηθλχεη φηη νη κέρξη ζήκεξα επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη 

ακειεηέεο θαη δελ πξνβιέπεηαη θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζην νηθνζχζηεκα απφ ηε 

ζπλέρηζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

Μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή φηη ε ρξήζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ςαξηψλ είλαη παζεηηθή πξέπεη λα ζηεξηδφκαζηε ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο. Ζ αλζξψπηλε ζπκβνιή πεξηνξίδεηαη 

ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα 

κελ παξεκπνδίδνληαη νη θπζηθνί κεραληζκνί, θαη αξγφηεξα ζηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη επηπηψζεηο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ελψ παξάιιεια ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο ησλ κνλάδσλ ζηε επξχηεξε πεξηνρή. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ επελδπηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, νη νπνίνη ζα 

επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο κνλάδαο θαη νηθνζπζηήκαηνο. 

 

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΔ 

 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 2015-2019. 

 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θεθαιιελίαο 2013-2014, Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο. 

 Θαζνξηζκφο Ξεξηνρψλ Νξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο δαηνθαιιηεξγεηψλ (Ξ.Ν.Α..) 

ζηελ πεξηνρή ησλ Δρηλάδσλ Λήζσλ θαη Αηησιναθαξλαλίαο, Πηξαηεγηθή Κειέηε 

Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, 2015 

 WWF Διιάο, 2012, Σαξηνγξάθεζε ησλ θαιχςεσλ γεο 1987-2007  

 ΦΔΘ 2505/Β/4-11-2011, Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο 

 ΦΔΘ 1138/Β/11-06-2009, Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 
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 Βάζε δεδνκέλσλ «Φηιφηεο», https://filotis.itia.ntua.gr  

 ΔΙΠΡΑΡ, Απνγξαθή 2011 

 

 

https://filotis.itia.ntua.gr/
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11 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Κειεηεηηθά πηπρία 

2. π’ αξηζκφ 251183 πε/1-9-2017 Απφθαζε αλακίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 20 

ζηξεκκάησλ θαη αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελεο κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε απιή κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 

3. π’ αξηζκφ 9222/5-10-2017 Πχκβαζε αλακίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 20 

ζηξεκκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

4. π’ αξηζκφ 15020/15-02-2016 Πχκβαζε κίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο 10 

ζηξεκκάησλ. 

5. π’ αξηζκφ 4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Ξεξ. Ηνλίσλ 

Λήζσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε-κεηαθίλεζε θαη εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελεο 

κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 10 ζηξεκ., δπλακηθφηεηαο 150 ηφλσλ ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

6. π’ αξηζκφ 16904/8025/21-10-2013 Απφθαζεο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο 

Γ/λζεο Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν. ιφγσ εθζπγρξνληζκνχ θαη αχμεζεο 

δπλακηθφηεηαο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

7. π’ αξηζκφ νηθ.10053/4885/27-05-2015 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Σσξνηαμηθήο & Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

4408/4402/16-04-2008 Α.Δ.Ξ.Ν., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, γηα ηελ επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκφ θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο 

εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

8. π’ αξηζκφ νηθ. 23159/10867/18-11-2015 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο εηαηξείαο ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.. 

9. π’ αξηζκφ 74526/16967/02-09-2015 Γλσκνδφηεζε Γ/λζε Αγξ. Νηθνλνκίαο & 

Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο γηα ηελ θηεληαηξηθή άδεηα θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 

θηεληαηξηθήο. 
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12 ΥΑΡΣΔ & ΥΔΓΙΑ 

 Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:5.000 κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηεο κνλάδαο 

θαη κε ηηο ρξήζεηο γεο ζε αθηίλα 1ρικ.. 

 Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:1000 κε ηε δηάηαμε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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13 ΤΠΟΓΡΑΦΔ - ΘΔΩΡΗΔΙ 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηελ: 

ΑΜΒΙΟ A.E. 

Καπξνκκαηαίσλ 39, 104 34 Αζήλα 

Ρει/FAX. : 210 9219925, 210 9219948 

Email: info@ambio.gr  

ΑΜΒΙΟ A.E. 

Καπξνκκαηαίσλ 39, 104 34 Αζήλα 
Ρει/FAX. : 210 9219925, 210 9219948 
Email: info@ambio.gr  

Γηα ηελ ΑΜΒΙΟ A.E. 
O Νόκηκνο Δθπξόζσπνο 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΔΣΡΙΓΗ 

 

Θαη ζπληάρζεθε απφ ηνπο θάησζη κειεηεηέο: 

 
ΥΡΗΣΟ ΚΟΝΣΟ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΝΠ 
Α. Κ. ΚΔΙ/ΡΥΛ 13508 / NOVALIS EΞΔ  
Γ.ΓΓ.Δ Λ. 716/77  
Α. Κ. ΚΔΙ/ΡΥΛ 794 ΞΔΣΥΓΔ Λ. 716/77 ΘΑΡ. 27 

 

 
ΔΤΑ ΠΑΑΚΑΛΙΓΟΤ 
ΗΣΘΝΙΝΓΝΠ (ΞΔ) 
ΑΟ. ΚΖΡΟΥΝ ΓΔΥΡΔΔ: 5-00789 
Α. Κ. ΚΔΙ/ΡΥΛ 24934 ΞΓ 138/2009 / Λ. 3316/2005 ΘΑΡ. 26 & 27 

 

 
ΒΑΙΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
ΗΣΘΝΙΝΓΝΠ (ΡΔ) 

 

 

Γηα ηελ εηαηξεία: 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ. 

Αληψληνο Οαπηφπνπινο 

mailto:info@ambio.gr
mailto:info@ambio.gr


 

 

 



 

 

 


