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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 4-12-2013

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδοµών

℡

Αριθ. Πρωτ. :320643/2466

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
: Θ. Παναγοπούλου
: 2613 613.528
: 2613.613.529
: periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Ανανέωση
περιβαλλοντικών
όρων
αύξηση
ετήσιας
δυναµικότητας,
εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων και αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών
λειτουργούσας µονάδας πάχυνσης θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων και ανανέωση
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας συσκευαστηρίου, πλυντηρίου και λοιπών
χερσαίων εγκαταστάσεων σε µισθωµένη χερσαία έκταση και υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων εντός ζώνης αιγιαλού», στη θέση Παλαιόλογγος ∆. Ξηροµέρου Ν.
Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 2479/69383/16-9-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 253190/1917/25-9-2013 έγγραφό µας.

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 43/2-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων αύξηση
ετήσιας δυναµικότητας, εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων και αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών
λειτουργούσας
περιβαλλοντικών

µονάδας
όρων

πάχυνσης
λειτουργίας

θαλάσσιων

µεσογειακών

συσκευαστηρίου,

πλυντηρίου

ιχθύων
και

και
λοιπών

ανανέωση
χερσαίων

εγκαταστάσεων σε µισθωµένη χερσαία έκταση και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης
αιγιαλού», στη θέση Παλαιόλογγοςγος ∆. Ξηροµέρου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. καθώς και 1)το υπ’ αρ. 16390/31-10-2013 έγγραφο του ∆.Σ. ∆ήµου Ξηροµέρου µε
συνηµµένη την υπ’ αρ. 127/2013 απόφαση, 2)τις έγγραφες θέσεις-προτάσεις για το ΕΠΧΣΑΑ για τις
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υδατοκαλλιέργειες της Επιτροπής Αγώνα κατοίκων ∆.Ε. Αλυζίας ∆. Ξηροµέρου, και παρακαλούµε
για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
1. ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων ∆υτ. Ελλάδας
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. ∆/νση Υδάτων ∆υτ. Ελλάδας
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 35, Πάτρα
3. Κτηµατική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας
Λιακατά 17, 30200, Μεσολόγγι
4. ∆/νση Κτηνιατρικής Π.∆.Ε.
Ζαΐµη 21, Πάτρα
5. ∆/νση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
6. Τµήµα Περιβ/ντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7. ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ Π∆Ε
Αρέθα & Παπαδιαµάντη, Πάτρα
8. ∆ήµο Ξηροµέρου
30006, Αστακός
9. κ. Βασίλειο Σούλα
(µε την παράκληση να ενηµερώσει τα µέλη της Επιτροπής Αγώνα ∆.Ε. Αλυζίας)
ος
∆ιοµήδη Κοµνηνού 5, 3 ορ., 3100, Αγρίνιο
10. ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Πεντέλης 95Γ, 15234, Χαλάνδρι

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 43/2013 Απόφαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην Πάτρα
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπως
συγκροτήθηκε µε τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου,
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 312212/2394/26-11-2013 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος

και η αναπληρωµατική γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συµβουλίου

∆υτικής

Ελλάδας,

Θεοδώρα

Παναγοπούλου,

υπάλληλος

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας διάταξης
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ΘΕΜΑ 2
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανανέωση
περιβαλλοντικών όρων αύξηση ετήσιας δυναµικότητας, εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων
και αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών λειτουργούσας µονάδας πάχυνσης θαλάσσιων
µεσογειακών ιχθύων και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας συσκευαστηρίου,
πλυντηρίου και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων σε µισθωµένη χερσαία έκταση και
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης αιγιαλού», στη θέση Παλαιόλογγος ∆.
Ξηροµέρου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 315399/2418/28-11-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η µελέτη αφορά στην εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από:
1. την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας µε παράλληλη αύξηση της ετήσιας
δυναµικότητας κατά 25%
2. την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του συσκευαστηρίου, του πλυντηρίου διχτύων και
των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του γηπέδου και
3. την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός
της ζώνης του αιγιαλού στη θέση «Παλαιολόγος», ∆ήµου Ξηροµέρου
Ο φορέας υλοποίησης, στη θέση Παλαιολόγγος, διαθέτει πλωτή µονάδα πάχυνσης, για την όποια
έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 7756/12-09-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών.
Η θαλάσσια έκταση 20 στρ. έχει µισθωθεί µε την αριθµ. 2791/16-05-2006 Απόφαση εκµίσθωσης του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και την υπ’ αρ. 2629/14-06-2006 Σύµβαση
εκµίσθωσης.
Ο φορέας διαθέτει χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της πλωτής µονάδας του (συσκευαστήριο,
πλυντήριο διχτύων κ.α.) στη θέση Παλαιολόγγος σε έκταση 4.004,66 m2 µισθωµένης δασικής
έκτασης, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της µονάδας σε
συσκευασία ψαριών.
Η υπάρχουσα εγκατάσταση είναι δυναµικότητας 230 τόνων θαλασσινών ψαριών και περιλαµβάνει
τρείς συστοιχίες ιχθυοκλωβών:
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Πρώτη Συστοιχία:
6 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 16 m
µια πλωτή αγκυροβοληµένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 12m x 6 m µε οικίσκο
διαστάσεων 5m x 4m
3 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς διαχείρισης εσωτερικής διαµέτρου 16 m
∆εύτερη Συστοιχία:
18 κλωβούς εσωτερικών διαστάσεων 10m x 10m
2 πλωτές αγκυροβοληµένες εξέδρες εργασίας διαστάσεων 8m x 8m έκαστος.
1 µετακινούµενη πλωτή εξέδρα διαστάσεων 12m x 12m
Τρίτη Συστοιχία:
9 κυκλικούς ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12m.
Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται αύξηση της δυναµικότητας κατά 25%, κατά συνέπεια θα
διαµορφωθεί από 230 τόνους στους 287,5 τόνους και οι πλωτές εγκαταστάσεις θα εκσυγχρονιστούν
ως εξής:
•

Είκοσι (20) κλωβοί εσωτερικών διαστάσεων 10m x 10m

•

Είκοσι οχτώ (28) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 16 m.

•

∆ύο (2) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 25 m

•

∆ύο αυτοκινούµενες πλωτές εξέδρες εργασιών, η µία διαστάσεων 5m x 10m και η
άλλη 10m x 10m µε οικίσκο διαστάσεων 7m x 8m.

Η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων θα καταλαµβάνει το 49,16% εντός του
µισθωµένου χώρου 20 στρεµµάτων.
Οι

χερσαίες

εγκαταστάσεις,

συνυπολογίζοντας

και

τις

υφιστάµενες

2

εγκαταστάσεις,

θα

2

καταλαµβάνουν συνολική επιφάνεια 743,10 m , σε χερσαία έκταση 4.044,66 m , οι οποίες θα
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

Κτίρια συσκευαστηρίου

•

Isobox κατοικίες

•

Μηχανουργείο

•

Αποθήκη ∆υτών

•

Χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων

•

Πλυντήριο διχτύων

•

Στεγανός βόθρος
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Επισηµαίνεται ότι:
1. Σύµφωνα µε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (αριθµ.
ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2505 Β’/2011)), η θέση εγκατάστασης της πλωτής µονάδας
του φορέα εντάσσεται στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Α (Π.Α.Υ.
Α), υποκατηγορία Α.3. ∆ΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ ΝΗΣΩΝ.
2. Επίσης στην περιοχή εντός ζώνης αιγιαλού υφίστανται προβλήτα από σκυρόδεµα 43,87 m2
και προβλήτα ξύλινη 35,76 m2, για τις οποίες θα πρέπει να γίνει παραχώρηση αιγιαλού από
την Κτηµατική Υπηρεσία.
3. µε το υπ’ αρ. 16390/31-10-2013 έγγραφο του ∆ήµου Ξηροµέρου µας γνωστοποιήθηκε η υπ’
αρ. 127/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξηροµέρου µε την οποία οµόφωνα
γνωµοδοτεί αρνητικά για την εν θέµατι ΜΠΕ βασιζόµενη στις αποφάσεις της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, στην απόφαση της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου καθώς και στην
οµόφωνα αρνητική γνωµοδότηση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ξηροµέρου στην εγκεκριµένη ΚΥΑ
περί του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών.

Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
1. Να τηρηθούν τα προβλεπόµενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν όλες οι
απαιτούµενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις
2. Ο φορέας να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση περιστατικών
ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η ύπαρξη
εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή
(πλωτά φράγµατα, απορροφητικά υλικά κλπ.) εγκεκριµένου τύπου (Π.∆. 11/2002 «Εθνικό
σχέδιο έκτατης ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και
άλλες επιβλαβές ουσίες»).
3. Ο φορέας θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να είναι σε συνεχή επαφή και
συνεννόηση µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη
περιοχή.
4. Η χρησιµοποιούµενη τροφή θα πρέπει να είναι άριστης πιστοποιηµένης ποιότητας και η
διασπορά της να γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Να µη χορηγούνται τροφές
βασισµένες σε γενετικά τροποποιηµένες Α’ ύλες. Για την εξασφάλισης της άριστης ποιότητας
τελικού προϊόντος και την µέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή να χρησιµοποιούνται
ιχθυοτροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες όπως ιχθυάλευρα,
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ιχθυέλαια, γαριδάλευρα καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, λεκιθίνες, βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία και οι οποίες :
δεν περιέχουν κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιµατάλευρα ή πτεράλευρα και
γενικά πάσης φύσεως ύλες προερχόµενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά)
δεν περιέχουν φυτικές ύλες προερχόµενες από γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς
δεν περιέχουν ανεπιθύµητες ή απαγορευµένες ουσίες
5. Η χορήγηση της τροφής να γίνεται µε βάση επιστηµονικά και όχι µόνο εµπειρικά κριτήρια,
λαµβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυµάνσεις των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάλογα µε τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε
είδος και ηλικιακό στάδιο. Πριν την χορήγησή της η τροφή θα πρέπει να κοσκινίζεται, έτσι
ώστε να αποµακρύνεται η σκόνη από το θρυµµατισµό των συµπήκτων και να εξασφαλίζεται
ικανοποιητική πλευστότητα για άµεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή απωλειών µε
συνέπεια επιβάρυνση θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τηρείται ειδικό βιβλίο µε καταγραµµένες
τις χορηγούµενες ποσότητες τροφής ανά ηµέρα.
6. Για την εξασφάλιση της αποικοδόµησης της τροφής , η οποία διαφεύγει κατά τη διαδικασία
χορήγησής της, απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση των ελεύθερων ψαριών εντός και
πλησίον της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης.
7. Για την προστασία των βενθικών οργανισµών κάτω από τους κλωβούς από τα
παραπροϊόντα εκτροφής, να γίνεται περιοδική µετακίνηση των ιχθυοκλωβών, εφόσον
υπάρξει ένδειξη φόρτισης του υδάτινου περιβάλλοντος.
8. Η αγκύρωση των πλωτών ιχθυοκλωβών να ακολουθεί τους κανόνες αγκυροβόλησης,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια κι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των
εργαζοµένων.
9. Πριν από κάθε τροφοδοσία της µονάδας µε γόνο, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται
να ενηµερώσει σχετικά το Τµήµα Αλιείας της ∆/νσης Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Αιτ/νίας σε εφαρµογή των υγειονοµικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αριθµ. 260417/0408-1994 Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας.
10. Η διαδικασίες µεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και φαρµακευτική αγωγή κατά τη
διαδικασία εκτροφής καθώς και η διάθεση του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνονται µε
τις υποδείξεις ειδικού επιστήµονα και σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς κανόνες και τους
όρους υγειονοµικού ελέγχου όπως καθορίζονται και στην Οδηγία 2006/88/ΕΚ.
11. Με ευθύνη του φορέα λειτουργία της δραστηριότητας να παρακολουθούνται συστηµατικά (και
µε συχνότητα τουλάχιστον µία φορά ετησίως), χαρακτηριστικές παράµετροι της ποιότητας
του νερού της µονάδας και της άµεσης περιοχής, µε σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης του περιβάλλοντος της µονάδας και των σχετικών αποτελεσµάτων της
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λειτουργίας της δραστηριότητας. Για τις παρακολουθούµενες παραµέτρους, της συχνότητα
µετρήσεων, τις θέσεις δειγµατοληψιών κλπ, ισχύουν τα αναφερόµενα στις κείµενες διατάξεις,
όπως στο Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α’/03) και στο Π.∆. 51/07 (ΦΕΚ 54 Α’/07).
Ειδικότερα :
α. Όσον αφορά στις παρακολουθούµενες παραµέτρους εκτός των άλλων να
µετρώνται και οι ακόλουθες :
α1. αβιοτικές, όπως :
Κλιµατικές
Φυσικοχηµικές
Θολερότητα
Χηµικές
α2. Βιοτικές, όπως :
υδρόβιες φυτοκοινωνίες και φυτοβένθος
ζωοβένθος
β. όσον αφορά τις δειγµατοληψίες, αυτές να πραγµατοποιούνται στα εξής σηµεία :
α) στις τέσσερις γωνίες και στο κέντρο της µισθωµένης θαλάσσιου έκτασης και β) σε
απόσταση περίπου 200 µέτρων εκτός της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης και στην
κατεύθυνση ανάντη των επικρατούµενων ρευµάτων.
Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων παρακολούθησης να τηρούνται σε έντυπο ή και
ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας της µονάδας. Κάθε έτος να συντάσσεται
συνοπτική έκθεση µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων, την αξιολόγηση των
επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη µεθοδολογία παρακολούθησης ή και
λειτουργίας της µονάδας και να αποστέλλεται στο Τµ. Αλιείας της ∆/νσης Αγρ. Ανάπτυξης και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
12. Ο φορέας της δραστηριότητας είναι υποχρεωµένος να καταθέτει ετησίως στο Τµ. Αλιείας της
∆/νσης Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου
και πώλησης ιχθύων.
13. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν τη
µέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η
κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το µέγεθος των ψαριών, επιβάλλει.

7η Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς κ α ι Φ υ σ ι κ ώ ν
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας- Απόφαση43/2013

Πόρων

Περιφερειακού

8

ΑΔΑ: ΒΛ087Λ6-ΨΤΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
14. Η µονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο µε τα απαραίτητα στοιχεία ανά
κλωβό ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφόµενων ψαριών και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την παραγωγική διαδικασία.
15. Η διαχείριση των µη αναλώσιµων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της
µονάδας, να γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού 1069/2009/ΕΚ και του
Κανονισµού 142/2011/ΕΚ καθώς και µε τα προβλεπόµενα στην αριθµ. 289663/23-12-2003
Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας/ Γεν. ∆/νση Κτηνιατρικής/ ∆/νση Κτην. ∆ηµ. Υγείας και
στην αριθµ. 131529/07-04-2004 Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α / ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
16. Να προσκοµιστούν πριν την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων συµβάσεις ή/και
συµφωνητικά για τη διαχείριση των κάθε είδους µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτα (ως
προς την συλλογή και µεταφορά), και της µεταφοράς αυτών προς :
Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. ή Σ.Μ.Α. της, για τα µη επικίνδυνα απόβλητα που δεν επιδέχονται
ανακύκλωση/αξιοποίηση, οι οποίοι θα υποδειχθούν από το ∆ήµο όπου θα εκτελεσθεί το
έργο.
ή αδειοδοτηµένες µονάδες ανακύκλωσης.
ή αδειοδοτηµένες βιοµηχανικές µονάδες ανάκτησης - ανακύκλωσης που θα χρησιµοποιούν
τα στερεά απόβλητα σαν πρώτη ύλη.
αδειοδοτούµενες

βιοµηχανικές

µονάδες

επεξεργασίας

και

ανακύκλωσης

στερεών

αποβλήτων που έχουν συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε
ή συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόµο 2939/01.

Εισηγούµαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθµ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 2479/69383/16-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 43/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανανέωση
περιβαλλοντικών όρων αύξηση ετήσιας δυναµικότητας, εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων και
αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών λειτουργούσας µονάδας πάχυνσης θαλάσσιων µεσογειακών
ιχθύων και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας συσκευαστηρίου, πλυντηρίου και λοιπών
χερσαίων εγκαταστάσεων σε µισθωµένη χερσαία έκταση και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός
ζώνης αιγιαλού», στη θέση Παλαιόλογγος ∆. Ξηροµέρου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε., µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αχιλλεόπουλος Πέτρος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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