
 
 

Αριθμός 907/2017 

 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ 

 

ΣΜΗΜΑ Ε΄ 

 

 

υνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του τθν 1θ Μαρτίου 2017, με τθν εξισ ςφνκεςθ: Ακ Ράντοσ, 

Αντιπρόεδροσ, Πρόεδροσ του Εϋ Σμιματοσ, Μ.-Ε. Κωνςταντινίδου, Μ. Γκορτηολίδου, φμβουλοι, Χρ. 

Λιάκουρασ, Δ. Βαςιλειάδθσ, Πάρεδροι. Γραμματζασ θ Μ. Βλαςεροφ. 

 

Για να δικάςει τθν από 11 Δεκεμβρίου 2009 αίτθςθ: 

 

των: 1) υλλόγου Επαγγελματιϊν Σολοφ, 2) Εξωραϊςτικοφ Μορφωτικοφ και Πολιτιςτικοφ υλλόγου 

Σολοφ, που εδρεφουν ςτο Σολό Αργολίδασ και 3) Εξωραϊςτικοφ και Μορφωτικοφ υλλόγου Κάντιασ, 

που εδρεφει ςτθν Κάντια Αργολίδασ, οι οποίοι παρζςτθςαν με τον δικθγόρο Απόςτολο 

Παπακωνςταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόριςαν με πλθρεξοφςιο, 

 

κατά των: 1) Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και 2) Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και ιδθ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, οι οποίοι παρζςτθςαν με 

τον Βαςίλειο Κορκίηογλου, Πάρεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, 

 

και κατά τθσ παρεμβαίνουςασ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α.Ε.», που εδρεφει ςτα Βριλιςςια Αττικισ (Λεωφ. Πεντζλθσ 48), θ οποία παρζςτθ με τθ 

δικθγόρο Μαρία Φλϊρου (Α.Μ. 13427), που τθ διόριςε με πλθρεξοφςιο. 

 

Με τθν αίτθςθ αυτι οι αιτοφντεσ φλλογοι επιδιϊκουν να ακυρωκοφν: 1) θ υπ' αρικμ. 

28459/4852/21.10.2009 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, 2) θ υπ' 

αρικμ. 3790/24.9.2009 απόφαςθ του ίδιου ωσ άνω Γενικοφ Γραμματζα και κάκε άλλθ ςχετικι πράξθ 

ι παράλειψθ τθσ Διοικιςεωσ. 

 

Θ εκδίκαςθ άρχιςε με τθν ανάγνωςθ τθσ εκκζςεωσ τθσ ειςθγιτριασ, υμβοφλου Μ.-Ε. 

Κωνςταντινίδου. 

 

Κατόπιν το δικαςτιριο άκουςε τον πλθρεξοφςιο των αιτοφντων υλλόγων, ο οποίοσ ανζπτυξε και 



 
 

προφορικά τουσ προβαλλόμενουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ και ηιτθςε να γίνει δεκτι θ αίτθςθ, τθν 

πλθρεξοφςια τθσ παρεμβαίνουςασ εταιρείασ και τον αντιπρόςωπο των Τπουργϊν, οι οποίοι ηιτθςαν 

τθν απόρριψι τθσ. 

 

Μετά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ το δικαςτιριο ςυνιλκε ςε διάςκεψθ ςε αίκουςα του δικαςτθρίου κ α ι 

 

Α φ ο φ μ ε λ ζ τ θ ς ε τ α ς χ ε τ ι κ ά ζ γ γ ρ α φ α 

 

 κ ζ φ κ θ κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

 

1. Επειδι, για τθν άςκθςθ τθσ υπό κρίςθ αιτιςεωσ ζχει καταβλθκεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αρικμ. 

1095811/2009 ειδικό ζντυπο παραβόλου, ςειράσ Α). 

 

2. Επειδι, με τθν αίτθςθ αυτι ηθτείται θ ακφρωςθ α) τθσ οικ. 3790/18.9.2009 αποφάςεωσ του 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι περιβαλλοντικοί 

όροι για τθν μετεγκατάςταςθ-επζκταςθ τθσ μονάδασ ιχκυοκαλλιζργειασ τθσ εταιρείασ 

«ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α.Ε.» και, ςυγκεκριμζνα, των πλωτϊν εγκαταςτάςεων 

ιχκυοκαλλιζργειασ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 390 τόνων ετθςίωσ καλαςςινϊν ψαριϊν (καλάςςιοι 

μεςογειακοί ιχκφεσ), ςε καλάςςια ζκταςθ ςαράντα (40) ςτρεμμάτων ςυνολικά ςτθ κζςθ Βόρεια τθσ 

νιςου Πλατειάσ Αργολικοφ Κόλπου, Ν. Αργολίδασ, κακϊσ και β) τθσ 28459/4852/21.10.2009 

αποφάςεωσ του ίδιου οργάνου, με τθν οποία χορθγικθκε άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ αυτισ. 

 

3. Επειδι, υπζρ του κφρουσ των προςβαλλόμενων πράξεων παρεμβαίνει με προφανζσ ζννομο 

ςυμφζρον θ προαναφερόμενθ εταιρεία «ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α.Ε.» 

 

4. Επειδι, τα αιτοφντα ςωματεία, τα οποία ζχουν, κατά τα προςκομιηόμενα καταςτατικά τουσ, ωσ 

ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτθν οποία 

χωροκετείται θ επίμαχθ ιχκυοτροφικι μονάδα, επικαλοφμενα τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον τθσ περιοχισ από τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ιχκυοτροφείου, ςτο οποίο 

αφοροφν οι προςβαλλόμενεσ πράξεισ, με ζννομο ςυμφζρον αςκοφν τθν κρινόμενθ αίτθςθ, 

περαιτζρω, δε, παραδεκτϊσ ομοδικοφν, προβάλλοντασ κοινοφσ λόγουσ ακυρϊςεωσ, ςτθριηόμενουσ 

ςτθν αυτι νομικι και πραγματικι βάςθ. 

 

5. Επειδι, θ προςβαλλόμενθ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επίδικθσ ιχκυοτροφικισ μονάδασ 

είναι ςυναφισ με τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αυτισ και, ςυνεπϊσ, παραδεκτϊσ 

ςυμπροςβάλλονται με κοινό δικόγραφο. 

 



 
 

6. Επειδι, όπωσ ζχει γίνει δεκτό (βλ. .τ.Ε. 2489/2006 Ολομ., 2434-2435/2008, 3972/2008, 565, 

2917/2012, 3834/2013, 4052/2015, 942/2016 κ.α.), από τισ διατάξεισ του άρκρου 24, κακϊσ και των 

άρκρων 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του υντάγματοσ προκφπτει, για τισ ιχκυοτροφικζσ μονάδεσ, ότι θ 

εγκατάςταςι τουσ είναι επιτρεπτι μόνο ςε περιοχζσ που εκ των προτζρων και με βάςθ νόμιμα 

κριτιρια ζχουν κακοριςκεί ωσ περιοχζσ προοριηόμενεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 

Μζχρισ ότου δε εκπονθκοφν και εγκρικοφν τα ολοκλθρωμζνα χωροταξικά ςχζδια, και εφόςον το 

ηιτθμα του τόπου άςκθςθσ τθσ ςχετικισ δραςτθριότθτασ δεν ρυκμίηεται με εγκεκριμζνο ρυκμιςτικό 

ι πολεοδομικό ςχζδιο ι με Η.Ο.Ε., θ εγκατάςταςθ μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ επιτρζπεται, κατά τθν 

ζννοια των ανωτζρω διατάξεων, κατ’ εξαίρεςθ μόνον ςε ηϊνεσ ανάπτυξθσ ιχκυοτροφείων, 

εγκρινόμενεσ κατά το άρκρο 24 του ν. 1650/1986 (Αϋ 160), όπωσ ίςχυε πριν από τθν αντικατάςταςι 

του με το άρκρο 10 παρ. 1 του ν. 2742/1999 (Αϋ 207), με το οποίο προβλεπόταν ο κακοριςμόσ 

«ηωνϊν ανάπτυξθσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων». Εν όψει τοφτων, δεν επιτρζπεται θ ζκδοςθ 

διοικθτικϊν πράξεων, με τισ οποίεσ κακορίηεται κζςθ για τθ λειτουργία ιχκυοτροφικισ μονάδασ ςε 

περιοχι που δεν ζχει ενταχκεί ςε ηϊνθ ανάπτυξθσ ιχκυοτροφείων κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 24 

του ν. 1650/1986, εκτόσ αν προβλζπεται χωροκζτθςθ ιχκυοτροφείου από εγκεκριμζνθ Ηϊνθ 

Οικιςτικοφ Ελζγχου θ από εγκεκριμζνο χωροταξικό ι ρυκμιςτικό ι άλλο αντίςτοιχο ςχζδιο. Δεν 

επιτρζπεται, κατά ςυνζπεια, θ ζκδοςθ πράξεων με τισ οποίεσ εγκρίνονται απευκείασ περιβαλλοντικοί 

όροι ιχκυοτροφικισ μονάδασ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 1650/1986, χωρίσ, δθλαδι, θ 

κατ' αρχιν εγκατάςταςι τθσ ςε οριςμζνθ κζςθ να ςυνιςτά υλοποίθςθ ιδθ υφιςταμζνου 

εγκεκριμζνου ςχεδίου.  

 

7. Επειδι, από τα ςτοιχεία του φακζλου προκφπτουν τα ακόλουκα: Με τθν 22576/01/27.6.2003 

απόφαςθ του Νομάρχθ Αργολίδασ εγκρίκθκε θ εκμίςκωςθ καλάςςιασ ζκταςθσ 30 ςτρεμμάτων, ςτθ 

κζςθ νοτίωσ τθσ νιςου Πλατειάσ, Διμου Αςίνθσ, Ν. Αργολίδασ, ςτθν εταιρεία “Ν. ΚΤΡΙΣΘ & ΙΑ Ο.Ε. 

- ΕΤΡΤΑΛΟ”, προσ το ςκοπό τθσ καλλιζργειασ ιχκφων (ςχετικό το 6.111/9.7.2003 ςυμβόλαιο 

μίςκωςθσ καλάςςιου χϊρου). Ακολοφκθςε θ 1170/04/18.11.2004 απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ 

τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τθν ίδρυςθ 

και λειτουργία, εκ μζρουσ τθσ ανωτζρω εταιρείασ, μονάδασ εντατικισ εκτροφισ διαφόρων 

μεςογειακϊν ειδϊν καλαςςινϊν ψαριϊν (μυτάκι, μουρμοφρα, φαγκρί), δυναμικότθτασ 310 τόνων 

ετθςίωσ, με το ςφςτθμα των πλωτϊν ιχκυοκλωβϊν, ςτθν προαναφερκείςα κζςθ. Εξ άλλου, με τθν 

6247/25.10.2005 απόφαςθ τθσ ωσ άνω Γενικισ Γραμματζωσ χορθγικθκε ςτθν ίδια εταιρεία άδεια 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ ιχκυοτροφικισ μονάδασ αυτισ. τθ ςυνζχεια, λόγω μεταβίβαςθσ τθσ 

ανωτζρω εταιρείασ ςτθν ιδθ παρεμβαίνουςα εταιρεία, εκδόκθκε από τον Νομάρχθ Αργολίδασ θ 

971/14.4.2006 τροποποιθτικι απόφαςθ μίςκωςθσ του εν λόγω καλάςςιου χϊρου ςτο νζο φορζα Θ 

ανωτζρω 1170/04/18.11.2004 απόφαςθ περί εγκρίςεωσ των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ ςχετικισ 

μονάδασ, τροποποιικθκε εκ νζου, με τθν 2337/28.6.2006 απόφαςθ του ίδιου οργάνου, ωσ προσ το 

νζο φορζα εκτζλεςθσ και λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ. Ομοίωσ, λόγω τθσ αλλαγισ του φορζα, με 

τθν 381/17.4.2007 απόφαςθ τθσ ανωτζρω Γενικισ Γραμματζωσ τροποποιικθκε και θ 



 
 

6247/25.10.2005 απόφαςθ περί χορθγιςεωσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ. Ακολοφκωσ, εξ αιτίασ 

τθσ τροποποίθςθσ του είδουσ των εκτρεφόμενων ςτθ μονάδα αυτι ψαριϊν ςε “καλάςςιουσ 

μεςογειακοφσ ιχκφεσ”, τροποποιικθκαν διαδοχικϊσ θ απόφαςθ περί εκμίςκωςθσ τθσ καλάςςιασ 

ζκταςθσ το ςυμβόλαιο μίςκωςθσ του καλάςςιου χϊρου θ απόφαςθ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν 

όρων όπωσ επίςθσ και θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ. Εξ άλλου, ιδθ από το ζτοσ 2005 θ 

παρεμβαίνουςα εταιρεία εκμεταλλευόταν ζτερθ μονάδα εκτροφισ καλαςςινϊν ψαριϊν (τςιποφρασ 

και λαβρακίου) ςε καλάςςια ζκταςθ δζκα (10) ςτρεμμάτων ςτο βόρειο τμιμα τθσ ίδιασ νιςου 

Πλατειάσ. Ακολοφκωσ, κατ' επίκλθςθ των ιδιαίτερα δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν που 

επικρατοφςαν, ιδίωσ όταν ζπνεαν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, ςτο νότιο τμιμα τθσ νιςου Πλατειάσ, 

όπου ιταν εγκατεςτθμζνθ θ μία από τισ ανωτζρω ιχκυοτροφικζσ μονάδεσ τθσ παρεμβαίνουςασ, 

υποβλικθκε από τθν τελευταία θ από Ιανουαρίου 2008 τεχνικι ζκκεςθ, κακϊσ και θ από Ιανουαρίου 

2008 προμελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τθ μετεγκατάςταςθ τθσ εν λόγω μονάδασ, από το 

νότιο τμιμα τθσ ανωτζρω νιςου, ςτο βόρειο τμιμα αυτισ και ςε απόςταςθ 100 μζτρων από τθν 

ζτερθ μονάδα τθσ ίδιασ εταιρείασ, προκειμζνου οι δφο μονάδεσ αυτζσ να αποτελζςουν ζνα ενιαίο 

πάρκο εκτροφισ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν 4959/9.12.2008 

απόφαςι του, γνωμοδότθςε κετικά, κατά τθν διαδικαςία τθσ προκαταρκτικισ περιβαλλοντικισ 

εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ (ΠΠΕΑ), για τθ μετεγκατάςταςθ τθσ επίμαχθσ ιχκυοκαλλιεργθτικισ 

μονάδασ τθσ παρεμβαίνουςασ από τθ καλάςςια περιοχι του Νότιου Σμιματοσ τθσ νιςου Πλατειάσ 

ςτο Βόρειο Σμιμα τθσ, ςε καλάςςια ζκταςθ 40 ςτρεμμάτων, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 390 

τόνων/ζτοσ. Κατόπιν τοφτων, εκδόκθκε θ 3937/732/10.2.2009 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία αποφαςίςκθκε θ εκμίςκωςθ ςτθν παρεμβαίνουςα 

εταιρεία καλάςςιασ ζκταςθσ 30 ςτρεμμάτων ςτθ κζςθ βορείωσ τθσ νιςου Πλατειάσ του Διμου 

Αςίνθσ Ν. Αργολίδασ, με ςκοπό τθ μετεγκατάςταςθ τθσ ανωτζρω μονάδασ ςτο βόρειο τμιμα τθσ εν 

λόγω νιςου, για τθν εκτροφι καλάςςιων μεςογειακϊν ιχκφων, δυναμικότθτασ 230 τόνων/ζτοσ, και 

ςε μικρι απόςταςθ από τθν υφιςτάμενθ μονάδα τθσ ίδιασ εταιρείασ, θ οποία λειτουργεί ςε 

καλάςςια ζκταςθ 10 ςτρεμμάτων, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μία ενιαία μονάδα, με δφο πάρκα, ςε 

ςυνολικι καλάςςια ζκταςθ 40 ςτρεμμάτων και ςυνολικισ δυναμικότθτασ 390 τόνων ετθςίωσ. 

Ακολοφκθςε θ ζκδοςθ τθσ πρϊτθσ προςβαλλόμενθσ οικ. 3790/18.9.2009 πράξεωσ του Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκαν περιβαλλοντικοί όροι για το 

ζργο “Μετεγκατάςταςθ-επζκταςθ τθσ μονάδασ ιχκυοκαλλιζργειασ τθσ εταιρείασ 

“ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α.Ε.” από τθ καλάςςια περιοχι του Νότιου τμιματοσ τθσ Ν. 

Πλατειάσ Ν. Αργολίδασ ςτο Βόρειο Σμιμα τθσ ςε καλάςςια ςυνολικι ζκταςθ 40 ςτρεμμάτων και 

ςυνολικισ δυναμικότθτασ 390 τόνων ετθςίωσ”, όπωσ επίςθσ και τθσ δεφτερθσ προςβαλλόμενθσ 

28459/4852/21.10.2009 πράξεωσ του ίδιου οργάνου, με τθν οποία χορθγικθκε ςτθν παρεμβαίνουςα 

άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ εκτροφισ καλάςςιων μεςογειακϊν 

ιχκφων, δυναμικότθτασ 390 τόνων ετθςίωσ, ςε μιςκωμζνθ ζκταςθ 40 ςτρεμμάτων ςτθν ωσ άνω 

καλάςςια κζςθ, αποτελοφμενθσ από δφο πάρκα 30 και 10 ςτρεμμάτων, αντίςτοιχα. 

 



 
 

8. Επειδι, με το ωσ άνω άρκρο 2 του ν. 3010/2002, αντικαταςτάκθκε, κατά τα προαναφερόμενα, το 

άρκρο 4 του ν. 1650/1986 και ρυκμίςκθκε εξ υπαρχισ θ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ζργων και 

δραςτθριοτιτων που δφνανται να ζχουν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. τθν παρ. 6 α του νζου άρκρου 

4 του ν. 1650/1986 ρυκμίηεται θ προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των 

επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον ζργων και δραςτθριοτιτων, ςτθν δε παρ. 6β απαρικμοφνται (ςτ. αα ζωσ 

εε) τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν εκτίμθςθ αυτι. τα ςτοιχεία αυτά προςτζκθκε 

υποπερίπτωςθ ςτςτϋ με το άρκρο 12 παρ. 21 του ν. 3851/2010 (Αϋ 85), θ οποία ρυκμίηει ειδικϊσ τθν 

προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ των ιχκυοκαλλιεργθτικϊν μονάδων και προβλζπει τα εξισ: 

«Κατά τθ μεταβατικι φάςθ μζχρι τθσ εγκρίςεωσ του Ειδικοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Τδατοκαλλιζργειεσ, ςφμφωνα με το ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Αϋ) και κατ’ 

ανϊτατο χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, για τθν ίδρυςθ νζων μονάδων 

υδατοκαλλιζργειασ ι τθ μετεγκατάςταςθ, τον εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ ι τροποποίθςθ 

υφιςταμζνων μονάδων, ςε περιοχζσ που δεν ζχουν εγκρικεί χωροταξικά, ρυκμιςτικά και 

πολεοδομικά ςχζδια ι άλλα ςχζδια χριςεων γθσ, θ απαιτοφμενθ … προκαταρκτικι περιβαλλοντικι 

εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ, γίνεται μετά από ςυνεκτίμθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων του ευρφτερου 

χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και κυρίωσ αυτϊν που απορρζουν από υφιςτάμενεσ ι υπό εξζλιξθ μελζτεσ 

χωροταξικοφ χαρακτιρα, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία ββϋ ζωσ εεϋ τθσ 

παραγράφου 6β του παραπάνω *παρόντοσ+ άρκρου». Θ διάταξθ αυτι, θ οποία κακιςτά υπό 

προχποκζςεισ επιτρεπτι τθν ζναρξθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ιχκυοκαλλιεργθτικισ μονάδασ 

ακόμθ και ςε περιοχζσ που δεν ζχουν οριςκεί ωσ κατάλλθλεσ για το ςκοπό αυτό από ςχζδια 

χωροταξικά, ρυκμιςτικά ι άλλα, ανεξάρτθτα από τθ ςυνταγματικότθτά τθσ, δεν επθρεάηει τθν 

παροφςα υπόκεςθ, δεδομζνου, πάντωσ, ότι, εν προκειμζνω, για τθ μετεγκατάςταςθ τθσ μονάδασ τθσ 

παρεμβαίνουςασ είχε ιδθ εκδοκεί από το Γενικό Διευκυντι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου θ 

4959/9.12.2008 πράξθ προκαταρκτικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ πριν από τθ 

κζςθ ςε ιςχφ τθσ διατάξεωσ αυτισ (βλ. .τ.Ε. 4052/2015 ςκ. 8). 

 

9. Επειδι, με τθν 25294/25.6.2003 απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμοςίων Ζργων (Βϋ 1485/10.10.2003), θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 8 του ν. 

2742/1999 και μνθμονεφεται ςτο προοίμιο τθσ πρϊτθσ προςβαλλόμενθσ πράξεωσ περί εγκρίςεωσ 

των περιβαλλοντικϊν όρων για τθ μετεγκατάςταςθ τθσ επίδικθσ μονάδασ, εγκρίκθκε το 

Περιφερειακό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΠΠΧΑΑ) Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου. τθν πρόταςθ του ΠΠΧΑΑ για τθ χωροταξικι οργάνωςθ τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου και, ςυγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 3 παρ. Γ, περιπτ. 1, υποπερ. εϋ μεταξφ των γενικϊν 

ςτόχων του Προτφπου Χωρικισ Ανάπτυξθσ περιλαμβάνεται θ ελεγχόμενθ αξιοποίθςθ των παράκτιων 

περιοχϊν (προςταςία και διαχείριςθ), ωσ προτεινόμενο δε μζτρο προςταςίασ (άρκρο 3 παρ. Γ, 

περιπτ. 3, υποπερ. 3.3.3) αναφζρεται θ “προςταςία των ακτϊν από τισ πιζςεισ ανάπτυξθσ με τθν 

οριοκζτθςθ των φυςικϊν και ανκρωπογεωγραφικϊν ενοτιτων του παράκτιου χϊρου και θ εκπόνθςθ 

των αντίςτοιχων διαχειριςτικϊν ςχεδίων (ειδικό πλαίςιο για τον παράκτιο χϊρο)”, ενϊ ςτο άρκρο 3 



 
 

παρ. Γ, περιπτ.3. υποπερ. 3.3.2, υπό τον τίτλο «Παράκτιοσ Χϊροσ», προβλζπονται, μεταξφ άλλων, τα 

εξισ: «Ωσ γενικι κατεφκυνςθ προτείνεται ο παράκτιοσ χϊροσ να μελετθκεί ειδικά ςτισ επί μζρουσ 

χωρικζσ του προκειμζνου να κακοριςκοφν οι ςυγκεκριμζνοι τρόποι ανάπτυξθσ, ανάδειξθσ και 

προςταςίασ του. ... Ειδικά για το κζμα των ιχκυοκαλλιεργειϊν και ειδικότερα για τουσ Νομοφσ 

Κορινκίασ και Αργολίδασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ςθμαντικόσ αρικμόσ λειτουργουςϊν 

ιχκυοκαλλιεργειϊν κα πρζπει να αναςταλοφν οι διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ νζων, προκειμζνου ζωσ 

τον προςδιοριςμό «ειδικϊν ηωνϊν υδατοκαλλιεργειϊν» από το αρμόδιο Τπουργείο Γεωργίασ να μθ 

δθμιουργοφνται πικανά προβλιματα ανταγωνιςμοφ ι ςφγκρουςθσ μθ ςυμβατϊν μεταξφ τουσ 

χριςεων. Εν τω μεταξφ και ζωσ τθν εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ, κεωρείται ςκόπιμο θ 

χωροκζτθςθ νζων ιχκυοκαλλιεργειϊν να γίνεται μόνον μετά από ςχετικι πρόβλεψθ από αντίςτοιχο 

ΓΠ/ΧΟΟΑΠ.». Περαιτζρω, ωσ “Μακροπρόκεςμοι Άξονεσ Δράςθσ” του ΠΠΧΑΑ τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου αναφζρονται ςτο άρκρο 3, παρ. Δ, περ. 2, υποπερ. 2.1, υπό τον τίτλο “ Άξονεσ 

Δράςεων κατά Σομζα. Πρωτογενισ Σομζασ”, θ “«ενίςχυςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων αλιείασ 

(μονάδεσ επεξεργαςίασ αλιευμάτων, ιχκυόςκαλεσ, ςυςκευαςτιρια, κ.λ.π.)» και ο «εκςυγχρονιςμόσ, 

επζκταςθ και μετεγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιεργειϊν μετά από μελζτθ κακοριςμοφ ειδικϊν 

ηωνϊν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ», όπωσ επίςθσ οι «υποδομζσ δικτφου 

παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ του τομζα, πρότυπα πειραματικά ζργα ςτο πλαίςιο των καινοτόμων 

ενεργειϊν ςε ςυνδυαςμό με λιψθ μζτρων και κζςπιςθ όρων για τθν προςταςία του καλάςςιου και 

χερςαίου περιβάλλοντοσ (ςφγκρουςθ χριςεων)». Εξ άλλου, ςτον ςυνθμμζνο ςτο περιφερειακό 

πλαίςιο χάρτθ Β.4 «Αξιολόγθςθ Χωροταξικισ Οργάνωςθσ τθσ Περιφζρειασ και Προοπτικζσ - Β4.β: 

Προοπτικζσ», θ νιςοσ Πλατειά εντάςςεται ςτισ “αναπτυξιακζσ ενότθτεσ”, θ εγγφσ δε αυτισ παράκτια 

ηϊνθ του Ν. Αργολίδασ χαρακτθρίηεται ωσ παράκτια ηϊνθ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Σα ανωτζρω, 

όμωσ, όπωσ ζχει κρικεί, (τΕ 4052/2015, 4901/2013, 3834/2013 δεν αποτελοφν πλιρθ χωροταξικι 

ρφκμιςθ ςχεδιαςμοφ τθσ αςκιςεωσ ιχκυοπαραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτο Νομό Αργολίδασ και 

κατά ςυνζπεια, οι προςβαλλόμενεσ πράξεισ δεν ευρίςκουν ζρειςμα ςτο ΠΠΧΑΑ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου, είναι δε αβάςιμοι οι περί του αντικζτου ιςχυριςμοί τθσ παρεμβαίνουςασ. 

 

10. Επειδι, μετά τθν ζκδοςθ των προςβαλλομζνων πράξεων εγκρίκθκε με τθν 31722/4.11.2011 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ υντονιςμοφ τθσ Κυβερνθτικισ Πολιτικισ ςτον Σομζα του Χωροταξικοφ 

χεδιαςμοφ και τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ (Βϋ 2505/4.11.2011), το Ειδικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ 

χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (Ε.Π.Χ..Α.Α.) για τισ υδατοκαλλιζργειεσ και θ ςτρατθγικι 

μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ του Πλαιςίου. Ωσ προσ τισ μονάδεσ καλάςςιασ 

υδατοκαλλιζργειασ προβλζπεται ότι αναπτφςςονται ςε επιλεγμζνεσ καλάςςιεσ περιοχζσ, οι οποίεσ 

κρίνονται κατάλλθλεσ για τθ χωροκζτθςθ υδατοκαλλιεργθτικϊν μονάδων (Π.Α.Τ.). Μζςα ςτισ Π.Α.Τ. 

προςδιορίηονται ηϊνεσ, είτε οργανωμζνεσ με φορζα διαχείριςθσ (Π.Ο.Α.Τ.) είτε με μορφι άτυπων 

ςυγκεντρϊςεων (Π.Α..Μ.). Θ επακριβισ επικυμθτι χωροκζτθςθ των Π.Ο.Α.Τ. πραγματοποιείται ςε 

υποκείμενο επίπεδο ςχεδιαςμοφ (χωροταξικό, πολεοδομικό ι τομεακό). Χωροκζτθςθ νζων μονάδων 

γίνεται ςε Π.Ο.Α.Τ. και Π.Α..Μ.. Εξ άλλου, προβλζπεται και θ δυνατότθτα μεμονωμζνων 



 
 

χωροκετιςεων, εντόσ ι εκτόσ Π.Α.Τ., υπό προχποκζςεισ. Περαιτζρω, κακορίηονται οι αναγκαίεσ 

προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, θ διαδικαςία ίδρυςθσ Π.Ο.Α.Τ., οι 

επιτρεπόμενεσ εγκαταςτάςεισ (ςυνοδζσ και υποςτθρικτικζσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ) και τα κίνθτρα 

για μετεγκατάςταςθ μονάδων, τθ δθμιουργία νζων ι τθ μετατροπι των υφιςτάμενων ςε βιολογικζσ, 

όπωσ επίςθσ για τθν ανάπτυξθ υδατοκαλλιεργειϊν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. το τζταρτο 

κεφάλαιο (άρκρο 10) περιλαμβάνεται το πρόγραμμα δράςθσ για τθν περίοδο 2010-2024, δθλαδι, τα 

μζτρα και οι δράςεισ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ειδικοφ χωροταξικοφ 

πλαιςίου, κακϊσ και οι φορείσ και οι πθγζσ χρθματοδότθςισ τουσ. το πζμπτο κεφάλαιο (άρκρο 11-

13) ενςωματϊνονται οι πίνακεσ 1 και 2 του παραρτιματοσ, που περιλαμβάνουν τισ κατθγορίεσ 

περιοχϊν ανάπτυξθσ υδατοκαλλιεργειϊν (Π.Α.Τ.) και οι περιοχζσ άτυπθσ ςυγκζντρωςθσ μονάδων 

(Π.Α..Μ.) για τθ μεταβατικι περίοδο που προβλζπεται ςτο άρκρου 5 παρ. ΙΙΙα του ειδικοφ πλαιςίου, 

κακϊσ και Χάρτθσ που αποτυπϊνει το εκνικό πρότυπο χωροταξικισ οργάνωςθσ τθσ 

υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ και τίκενται μεταβατικζσ και καταργοφμενεσ διατάξεισ. 

Ειδικότερα, ςτο άρκρο 12 του ΕΠΧΑΑ, το οποίο περιζχει διατάξεισ μεταβατικοφ χαρακτιρα, 

ορίηονται τα εξισ: «1. Μονάδεσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ των οποίων οι πράξεισ αδειοδότθςθσ 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ Ειδικοφ Πλαιςίου, κεωροφνται ότι ζχουν χωροκετθκεί 

νόμιμα για τισ πράξεισ ανανζωςθσ των αδειϊν τουσ. 2. Μονάδεσ καλάςςιεσ υδατοκαλλιζργειασ των 

οποίων οι άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ Ειδικοφ 

Πλαιςίου, είτε προςαρμόηονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ είτε μετεγκακίςτανται μετά τθ λιξθ των 

αδειϊν τουσ ςε … ΠΑΤ ι εκτόσ, με τισ προχποκζςεισ και όρουσ του παρόντοσ Ειδικοφ Πλαιςίου. ε 

αντίκετθ περίπτωςθ οι άδειεσ καταργοφνται». Θ νιςοσ Πλατειά εμπίπτει ςτισ ιδιαίτερα 

αναπτυγμζνεσ Π.Α.Τ. κακϊσ και ςτισ Π.Α..Μ. του Ε.Π.Χ..Α.Α. (περ. Α6 του Πίνακα 1 του 

Παραρτιματοσ και περ. 6 υποπερ. 1, Ηϊνθ Β του Πίνακα 2 του ίδιου Παραρτιματοσ, με τθν 

επιςιμανςθ ότι θ περιοχι ζχει κορεςτεί και δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ εγκατάςταςθ νζων μονάδων 

μζχρι να διευκετθκοφν χωροταξικά οι υφιςτάμενεσ). 

 

11. Επειδι, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου και δεν αμφιςβθτείται, θ κζςθ ςτθν οποία 

χωροκετικθκε θ μονάδα τθσ παρεμβαίνουςασ δεν ευρίςκεται εντόσ ηϊνθσ οικιςτικοφ ελζγχου ι 

περιοχισ, θ οποία να προβλζπεται ωσ ηϊνθ ανάπτυξθσ υδατοκαλλιεργειϊν από εγκεκριμζνο 

χωροταξικό ι ρυκμιςτικό ςχζδιο ι άλλο μζςο ευρφτερου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, οφτε εντόσ άλλθσ 

ηϊνθσ ανάπτυξθσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Περαιτζρω, το ηιτθμα τθσ χωροκζτθςθσ τθσ 

επίδικθσ μονάδασ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του Ε.Π.Χ..Α.Α. για τισ 

υδατοκαλλιζργειεσ, με το οποίο θ νιςοσ Πλατειά ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτισ ιδιαίτερα αναπτυγμζνεσ 

Π.Α.Τ. κακϊσ και ςτισ Π.Α..Μ., διότι, προεχόντωσ, όπωσ ζχει κρικεί (.τ.Ε. 942/2016, 4052/2015, 

4901/2013, 3834/2013) το Ειδικό αυτό Πλαίςιο δεν ίςχυε κατά τον χρόνο εκδόςεωσ των 

προςβαλλόμενων πράξεων, ενϊ, εξ άλλου, θ εφαρμογι των πάγιων και των μεταβατικϊν διατάξεων 

του Ειδικοφ Πλαιςίου προχποκζτει μία ςειρά εκτιμιςεων και αξιολογιςεων από τισ αρμόδιεσ προσ 

τοφτο διοικθτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ κα εξειδικεφςουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τα κριτιριά τουσ. 



 
 

Ωσ εκ τοφτου, είναι απορριπτζοι ωσ αβάςιμοι οι περί του αντικζτου ιςχυριςμοί τθσ παρεμβαίνουςασ. 

 

12. Επειδι, εν όψει των ανωτζρω, θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκαν περιβαλλοντικοί όροι για τθ μετεγκατάςταςθ - 

επζκταςθ τθσ επίμαχθσ μονάδασ ιχκυοκαλλιζργειασ, πριν κεςπιςκεί ςτθν περιοχι ηϊνθ αναπτφξεωσ 

ιχκυοτροφείων, ι χωρίσ να προβλζπεται χωροκζτθςθ ιχκυοτροφείου από εγκεκριμζνθ Ηϊνθ 

Οικιςτικοφ Ελζγχου ι από εγκεκριμζνο χωροταξικό ι ρυκμιςτικό ι άλλο αντίςτοιχο ςχζδιο, οφτε να 

ζχει προθγθκεί κακοριςμόσ Π.Ο.Α.Π.Δ., είναι μθ νόμιμθ κατά τα βαςίμωσ προβαλλόμενα με τθν 

αίτθςθ ακυρϊςεωσ. Περαιτζρω είναι μθ νόμιμθ για τον ίδιο λόγο θ 28459/4852/ 21.10.2009 άδεια 

ιδρφςεωσ και λειτουργίασ τθσ επίμαχθσ μονάδασ, δεδομζνου ότι θ πράξθ αυτι ερείδεται ςε 

παράνομθ χωροκζτθςθ τθσ μονάδασ (τΕ 2917/2012 κ.α.). Τπό τα ανωτζρω δεδομζνα, οι 

προςβαλλόμενεσ αποφάςεισ πρζπει να ακυρωκοφν, κατά τα βαςίμωσ προβαλλόμενα με τθν αίτθςθ 

ακυρϊςεωσ, παρζλκει δε ωσ αλυςιτελισ θ εξζταςθ των λοιπϊν λόγων ακυρϊςεωσ. 

 

13. Επειδι, κατόπιν τοφτων πρζπει να γίνει δεκτι θ αίτθςθ ακυρϊςεωσ και να απορριφκεί θ 

παρζμβαςθ.  

 

 Δ ι ά τ α φ τ α 

 

Δζχεται τθν κρινόμενθ αίτθςθ. 

 

Ακυρϊνει α) τθν οικ. 3790/18-9-2009 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου και β) τθν 28459/4852/21-10-2009 απόφαςθ του ίδιου Γενικοφ Γραμματζα. 

 

Διατάςςει τθν απόδοςθ του παραβόλου. 

 

Απορρίπτει τθν παρζμβαςθ. 

 

Επιβάλλει ςυμμζτρωσ εισ βάροσ του Δθμοςίου και τθσ παρεμβαίνουςασ τθ δικαςτικι δαπάνθ των 

αιτοφντων θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων είκοςι (920) ευρϊ. 

 

Θ διάςκεψθ ζγινε ςτθν Ακινα ςτισ 9 Μαρτίου 2017 και θ απόφαςθ δθμοςιεφκθκε ςε δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ ςτισ 29 του ίδιου μινα και ζτουσ. 

 

Ο Πρόεδροσ του Ε´ Σμιματοσ Θ Γραμματζασ 

 

Ακ. Ράντοσ Μ. Βλαςεροφ 

 



 
 

ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ 

 

Εντζλλεται προσ κάκε δικαςτικό επιμελθτι να εκτελζςει όταν του το ηθτιςουν τθν παραπάνω 

απόφαςθ, τουσ Ειςαγγελείσ να ενεργιςουν κατά τθν αρμοδιότθτά τουσ και τουσ Διοικθτζσ και τα 

άλλα όργανα τθσ Δθμόςιασ Δφναμθσ να βοθκιςουν όταν τουσ ηθτθκεί. 

 

Θ εντολι πιςτοποιείται με τθ ςφνταξθ και τθν υπογραφι του παρόντοσ. 

 

Ακινα, .............................................. 

 

Ο Πρόεδροσ του Ε´ ΣμιματοσΘ Γραμματζασ  

 

./. 

  


