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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Ιωάννινα  19 Οκτωβρίου 2010 
 

Αρ. Πρωτ.: 1153 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   
                                                         
ΠΡΟΣ: 

 
ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  
ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. 

 
Λ. Ειρήνης 63   

τ.κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  Υ∆ΑΤΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Ριζάρειος Πολιτεία  
 8ης Μεραρχίας 5-7 
 454 45   Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Σεραφείµ Τσιπέλης 
Tηλέφωνο: 26510 –64957 
Fax: 26510 –73841 
email dydaton@epirus.gov.gr 
Ιστος/δα Περ. www.epirus.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας χρήσης νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη 

λειτουργία υφιστάµενης µονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ  (τσιπούρας, λαβρακίου κ.λ.π.) συνολικής 
δυναµικότητας   230 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια  µισθωµένη έκταση 20.000 
τ.µ. στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας, 
από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.».  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α/ 16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε 

τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε.  διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 

υδατορρέµατα και άλλες διατάξεις». 

2. Τον Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/ 20.11.1987) «∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες 
διατάξεις» 

3. Τον Ν. 3199(2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και ∆ιαχείριση των υδάτων - 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

4. Το Π.∆. 51/07 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και 

διαχείριση των σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης  Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 54/8.3.2007). 

5. Την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/ 5.8.2002) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών  
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έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986», όπως  

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 

97/11/Ε.Ε. και 96/61/E.E. κ.α. (Α'91). 

7. Την   ΚΥΑ  Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ   332/Β/20.3.2003)   «∆ιαδικασία 

Προκαταρκτικής   Περιβαλλοντικής   Εκτίµησης    και   Αξιολόγησης   (Π.Π.Ε.Α.)   και   

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις 

οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α'91). 

8. Την ΚΥΑ  ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295 (ΦΕΚ 630Β/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονοµικής 

∆ιάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης», σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 

9. Το µε αριθ. 120599/87/20.1.05 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της 

Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του Υ,ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων 

του άρθρου 16 του Ν 3199/2003 για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

10. Την Κ.Υ.Α. 43504/5.12.05 {ΦΕΚ 1784/Β/20.12.05) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Κατηγορίες αδειών 

χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και 

διάρκεια ισχύος αυτών». 

11. Την αριθ. 14096/29/79/20.02.08  Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής κ.τ.λ. της Περιφέρειας Ηπείρου». 

12. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/A/30.5.1997) «∆ιοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της 

Περιφέρειας ρύθµισης θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

13. Τον Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/22.10.1998) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες 

και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

14. Την Κ.Υ.Α. µε αριθ. 47630/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/1.12.05) «Περί διάρθρωσης της ∆ιεύθυνσης 

Υδάτων της Περιφέρειας». 

15. Την  αριθ.  35/02-05-2001 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου που αφορά στην 

προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού Πρεβέζης. 

16. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

17. Το αριθ. 140563/19.5.08 έγγραφο της ∆/νσης Υδατ/γειών & Εσωτερικών Υδάτων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε θέµα : «Άδειες χρήσης υδάτων για µονάδες 

υδατοκαλλιέργειας σε πλωτές εγκαταστάσεις, στη θάλασσα». 
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18. Την µε αριθ. 1153/30-07-2010 αίτηση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ 

Α.Ε.»  µε συνηµµένα  

I.  Την περιγραφή της µονάδας µε τοπογραφικά διαγράµµατα της Μηχανικού κ.  Φωτεινής 

∆αλιάνη.  

II.  Την αριθ. 1870/18-12-2000 απόφαση του κ. Νοµάρχη Πρέβεζας για χορήγηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφικής µονάδας, µε το σύστηµα των πλωτών 

ιχθυοκλωβών, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.», για εκτροφή 

τσιπούρας, λαβρακίου, φαγκριού µυτακίου και άλλων Μεσογειακών Ειδών 

δυναµικότητας 230 τόνων ανά έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεµµάτων, στην θέση 

«ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας. 

III.  Την αριθ. 531/22-02-2006 απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου 

για τροποποίηση της αριθ. 1870/18-12-2000 απόφασης του κ. Νοµάρχη Πρέβεζας 

χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφικής µονάδας, µε το σύστηµα των 

πλωτών ιχθυοκλωβών, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.», για 

εκτροφή τσιπούρας, λαβρακίου, φαγκριού µυτακίου και άλλων Μεσογειακών Ειδών 

δυναµικότητας 230 τόνων ανά έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεµµάτων, στην θέση 

«ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας, αναφορικά µε το 

πλήθος και τις διαστάσεις των κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας. 

IV.  Την αριθ. 1213/39/11-01-2010  απόφαση της κ. Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας 

Ηπείρου, για ανανέωση εκµίσθωσης υδάτινης έκτασης 20 στρεµµάτων, δεκαετούς 

διάρκειας, για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, µε το σύστηµα των πλωτών  

δεξαµενών, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» στην θέση 

«ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας. 

V. Την αριθ. 63200/10-10-2000  απόφαση των κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ για 

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την αύξηση της δυναµικότητας υφιστάµενης 

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας λαβρακίου και άλλων ευρύαλων Μεσογειακών 

ειδών από 150 σε 230 τόνους ετησίως µε την µέθοδο των πλωτών κλωβών,  και 

επέκταση της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης από 10 σε 20 στρέµµατα στην εταιρεία  

«ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.» στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας», µε καταληκτική ηµεροµηνία 

την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 

VI.  Την αριθ. 105436/21-01-2003 απόφαση των κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ για 

τροποποίηση της αριθ.  63200/10-10-2000  απόφαση των κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ για «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την αύξηση της δυναµικότητας 

υφιστάµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας λαβρακίου και άλλων ευρύαλων  
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Μεσογειακών ειδών από 150 σε 230 τόνους ετησίως µε την µέθοδο των πλωτών 

κλωβών,  και επέκταση της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης από 10 σε 20 στρέµµατα 

στην εταιρεία  «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.» στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας», αναφορικά µε το όνοµα του 

φορέα σε  «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» 

VII.  Την αριθ. 5257/01-11-2005 (ορθή επανάληψη της 3880/30-09-2005) απόφαση του κ. 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου για τροποποίηση των αριθ. 105436/21-01-

2003 και 63200/10-10-2000 αποφάσεων των κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ για 

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την αύξηση της δυναµικότητας υφιστάµενης 

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας λαβρακίου και άλλων ευρύαλων Μεσογειακών 

ειδών δυναµικότητας 230 τόνων  ετησίως µε την µέθοδο των πλωτών κλωβών,  και 

επέκταση της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης από 10 σε 20 στρέµµατα στην εταιρεία  

«ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας», αναφορικά µε τον αριθµό και 

το είδος των ιχθυοκλωβών.  

VIII.  Την αριθ. 19678/1189/19-04-2010  απόφαση της κ. Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας 

Ηπείρου για τροποποίηση της αριθ. 63200/10-10-2000  απόφασης των κ.κ. Υπουργών 

ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ για «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την αύξηση της 

δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας λαβρακίου και άλλων 

ευρύαλων Μεσογειακών ειδών από 150 σε 230 τόνους ετησίως µε την µέθοδο των 

πλωτών κλωβών,  και επέκταση της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης από 10 σε 20 

στρέµµατα στην εταιρεία  «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.» στην θέση 

«ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας», αναφορικά µε 

την δυναµικότητα της µονάδας από 150 σε 230 τόνους ανά έτος, µε την 

επέκταση της µισθωµένης έκτασης από 10 σε 20 στρέµµατα και ως προς τα 

εκτρεφόµενα είδη σε «ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ». 

IX.  Το αριθ. 992/09-03-2010 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου κ. Μυρτώς Σπύρου, 10-ετούς 

εκµίσθωσης θαλάσσιας έκτασης, εµβαδού 20 στρεµµάτων, στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε πληρεξούσιο υπογραφής τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου κ. Γρηγόριο Κιτσιανό, και της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  

ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.», µε πληρεξούσιο υπογραφής τον κ. ∆ηµήτριο Οικονόµου, µε 

καταληκτική ηµεροµηνία την 9η Μαρτίου  2020. 

X. Τα αριθ. 327-010/14-06-2010 και 428-010/15-07-2010  πιστοποιητικά του Εργαστηρίου 

Εφαρµοσµένης Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου, 21 Φεβρουαρίου 192, Ιωάννινα, 

αναφορικά µε τις εργαστηριακές αναλύσεις του θαλασσινού νερού. 

ΑΔΑ : 4ΙΗΘΙΑΚ-Ο



 5 

 

XI.  Την σύµβαση διαχείρισης ζωικών αποβλήτων µεταξύ της «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  

ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» και της «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», για την µεταφορά από τους 

χώρους της µονάδας των  ζωικών αποβλήτων και αδρανοποίησή τους. 

XII.  Το ΦΕΚ 11259/17-12-2001, Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 

Ευθύνης, για σύσταση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» 

XIII.  Το ΦΕΚ 7831/18-07-2008 καταχώρισης Ανωνύµων Εταιρειών Ανωνύµων και Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης, για καταχώριση απόφασης Γενικής Συνέλευσης ορισµού 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» 

XIV.  Το αριθ. 7753/01-05-2002 πληρεξούσιο συµβόλαιο της συµβολαιογράφου κ. 

Μαγδαληνής Παππά, για διορισµό πληρεξουσίου, αντικλήτου και αντιπροσώπου της 

εταιρείας «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» τον κ. ∆ηµήτριο Οικονόµου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων υφιστάµενης 

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ, δυναµικότητας 230 

τόνων ετησίως, σε θαλάσσια µισθωµένη έκταση 20 στρεµµάτων στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας, από την εταιρεία 

«ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.»  

Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των όρων της Απόφασης είναι (7753/01-05-2002 πληρεξούσιο 

συµβόλαιο) ο κ. ∆ηµήτριο Οικονόµου.   

Η περιοχή ανήκει στη διοικητική περιοχή του ∆ήµου Πρέβεζας, της Νοµαρχίας Πρέβεζας.  
 
1). Είδος και µέγεθος δραστηριότητας: 

Άδεια χρήσης θαλασσινού νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων υφιστάµενης µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας δυναµικότητας  230 τόνων ετησίως ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ (τσιπούρας - λαβρακίου κ.λ.π.) σε θαλάσσια 

µισθωµένη έκταση 20.000 τ.µ., στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού Πρέβεζας, από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  

ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» και µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 
 

Συντεταγµένες  των άκρων της 
θαλάσσιας έκτασης εµβαδού 

20.000 τ.µ.  
(σύµφωνα µε την αριθ. 

1213/39/11-01-2010  απόφαση της 

 Χ Υ 

Α 225.053,246 4.317.658,012 

Β 225.152,275 4.317.658,012 
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 6 
κ. Γενικής Γραµµατέως της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για 

ανανέωση εκµίσθωσης υδάτινης 
έκτασης 20 στρεµµάτων) 

Γ 225.152,275 4.317.445,478 

∆ 225.053,246 4.317.445,478 

 
 

Πλωτές 
εγκαταστάσεις 

 
(σύµφωνα µε την αριθ. 

63200/10-10-2000  
απόφαση των κ.κ. 

Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ για «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων  
της  εν θέµατι µονάδας, 

όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την 
αριθ. 5257/01-11-2005 
απόφαση του  κ. Γενικού  

Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

στην εταιρεία  
«ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚ
Η  ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.» 

στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού 
Πρέβεζας») 

 

1. Η µονάδα θα λειτουργεί σε βάθος θαλάσσης όχι µικρότερο των 16 

µέτρων, 

2. Η σχέση ύψους κλωβών – βάθους θαλάσσης θα είναι τουλάχιστον 

1:2 και µε την προϋπόθεση ότι τα 2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω 

από τους ιχθυοκλωβούς θα υπάρχουν µονίµως θαλάσσια ρεύµατα. 

3. Οι ιχθυοκλωβοί θα είναι προσανατολισµένοι υπό γωνία µικρότερη 

των 90ο προς την κατεύθυνση των ρευµάτων. 

4. Για τις ανάγκες της µονάδας θα λειτουργούν συστοιχίες 

ιχθυοκλωβών  που θα περιλαµβάνουν :  

Α.    Για την παραγωγή 150 τόνων τσιπούρας - λαβρακίου 

I.Τέσσερις (4) τετράγωνους κλωβούς εσωτερικών 

διαστάσεων 7,00 Χ 7,00 µέτρων. 

II.  Είκοσι ένα (21) κυκλικούς κλωβούς  εσωτερικής 

διαµέτρου Φ12,00 µέτρων. 

III. Ένα (1) κυκλικό κλωβό  διαχείρισης εσωτερικής 

διαµέτρου Φ12,00 µέτρων. 

IV.Μία (1) εξέδρα εργασίας, διαστάσεων 7,00 Χ 7,00 

µέτρων που θα φέρει πλωτό οικίσκο διαστάσεων 3,00 Χ 

4,00 µέτρων. 

Β.   Για την παραγωγή 90 τόνων άλλων ευρύαλων Μεσογειακών 

ειδών. 

I.  ∆έκα τρεις (13) κυκλικούς κλωβούς  εσωτερικής 

διαµέτρου Φ12,00 µέτρων. 

II.  ∆ύο (2)  κυκλικούς κλωβούς  διαχείρισης εσωτερικής 

διαµέτρου Φ12,00 µέτρων. 

III.  Μία (1) εξέδρα εργασίας, διαστάσεων 7,00 Χ 7,00 

µέτρων.  

5. Η ιχθυοφόρτιση στους κλωβούς δεν θα ξεπερνά τα 6,0 

Kg/m3  4,5 Kg/m3 
για την προπάχυνση και τα 12 Kg/m3 και 

9,0  Kg/m3 
για την πάχυνση, αντίστοιχα για τσιπούρα - 

λαβράκι. και το φαγκρί – µυτάκι αντίστοιχα. 

6. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων της (κλωβοί, 

διάδροµοι, εξέδρα κ.λ.π.) δεν θα ξεπερνά τα 5.755 τ.µ. , µε 

συνολική ωφέλιµη επιφάνεια καλλιέργειας που δεν θα 
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ξεπερνά τα 4.162  τ.µ. και µε συνολικό ωφέλιµο όγκο 

εκµετάλλευσης που δεν θα ξεπερνά τα 30.956 κ.µ. 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ 
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2.   Η άδεια αυτή ισχύει αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο έργο τη προηγούµενης 

παραγράφου και απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή του. 

 
3.   Η άδεια αυτή είναι δυνατόν: 
 

α. Να τροποποιηθεί πριν από την λήξη της για λόγους που αφορούν τον ενδιαφερόµενο, µετά 

από νέα σχετική αίτησή του.  

β.  Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την Υπηρεσία µας πριν από την λήξη της 

εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9, 

στην παρ 1 του άρθρου 10 και στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν 1739/87 όπως ισχύουν 

σήµερα ή εάν αποδειχθούν ανακριβή τα στοιχεία που δήλωσε ο ενδιαφερόµενος 

γ.  Να ανανεωθεί µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων. 

4·  Απαγορεύεται η επέκταση της µονάδας εκµετάλλευσης, όπου χρησιµοποιείται το 

θαλασσινό νερό, παρά µόνο µετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόµενου και χορήγηση 

σχετικής άδειας, 

Θα πρέπει να τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην αριθ. 63200/10-10-2000  απόφαση των 

κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ, αναφορικά µε τους περιβαλλοντικούς όρους του εν 

θέµατι έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 19678/1189/19-04-2010  απόφαση της κ. 

Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Όροι - ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις της δικαιούχου. 

α. Ο χρήστης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου υποχρεούται στην αντιµετώπιση  

οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης και θα πρέπει να αποδέχεται τα µέτρα που θα του 

υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319Α) και 

Π.∆. 55/98 (ΦΕΚ 58Α). Ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που επιβάλλουν τη 

συλλογή και νόµιµη διάθεση όλων των λιπαντελαίων, λυµάτων, πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, απορριµµάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών µετά από άδεια των 

αρµόδιων υπηρεσιών της Νοµαρχίας. 

β.  Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση 

τέτοια, ώστε να προλαµβάνεται ή αποφεύγεται κάθε ρύπανση του θαλάσσιου 

οικοσυστήµατος και να συµµορφώνεται στις διατάξεις του Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192Α) και 

του Π.∆. 11/02 (ΦΕΚ 6Α). Να επιδιορθώνει αµέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή 

επιφέρει µεταβολή του οικοσυστήµατος. 

γ.  Στα υλικά κατασκευής ή και εµποτισµού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών 

εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας), να µην 
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περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 1100/91/91 (ΦΕΚ 1008Β), 

475/2002/03 {ΦΕΚ 208Β) και 121/2003/03 (ΦΕΚ 1045Β), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, 

αρσενικού και οργανοκασσιτερικές καθώς και λοιπές χηµικές ουσίες που θεωρούνται 

επικίνδυνες, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες 

ισχύουν περιορισµοί στην κυκλοφορία και τη χρήση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

δ.  Τα δίκτυα 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 καθαριότητας τους καθώς και το µέγεθος των ψαριών το επιβάλλει. 

ε.  Θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του θαλασσινού νερού . Τα στερεά 

απορρίµµατα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, θα πρέπει να αποµακρύνονται κατά 

τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό (συσκευασµένο σε πλαστικούς σάκους ) και να διατίθενται 

σε χώρους όπου γίνεται οργανωµένη συγκέντρωση και διάθεση απορριµµάτων. Επίσης, να 

µην χρησιµοποιούνται ουσίες που δηµιουργούν ελαιώδη κατάλοιπα στο θαλασσινό νερό. 

Τα σκάφη που θα προσεγγίζουν την µονάδα θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσµατικούς 

ελαιοδιαχωρηστήρες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εµπορικών πλοίων. 

ζ.  Καθηµερινά να γίνεται αποµάκρυνση των µη αναλώσιµων υποπροϊόντων , σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Ε.Ε. (υπ' αριθ. 1774/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 «Για το καθορισµό 

υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο» (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 273 10/10/2002, σελ. 0001-0095 όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το Κανονισµό 808/2003 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 117/13.5.03) και τα 

προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. 289663/23.12.03 Εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας και την υπ’ αριθ. 

131529/7.4.04 Εγκύκλιο ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ. & ∆.Ε. Ο χρήστης υποχρεούται στην τήρηση των 

κτηνιατρικών υγειονοµικών απαιτήσεων του Κανονισµού µετά από υπόδειξη της αρµόδιας 

Υπηρεσίας (∆/νση Κτηνιατρικής και ∆/νση Αλιείας) για την εφαρµογή του. 

η.  Θα πρέπει µε ευθύνη του χρήστη να τοποθετηθεί µόνιµο σύστηµα παρακολούθησης των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων του περιβάλλοντος εκτροφής. Επίσης θα πρέπει να γίνεται 

συστηµατική  παρακολούθηση (µικροβιολογική και χηµική) και µε συχνότητα µιας φοράς 

ανά τετράµηνο των χαρακτηριστικών παραµέτρων τη ποιότητας του θαλασσινού νερού - 

ιζήµατος της µονάδας και της άµεσης περιοχής εγκατάστασης της µονάδας και έλεγχος της 

βενθικής πανίδας του πυθµένα [σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 

280/Α/03), το Π.∆. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/07) και Ε1 Β/221/65 Υγειονοµική διάταξη κλπ.]. 

Ειδικότερα 

� Όσον αφορά τις παρακολουθούµενες παραµέτρους εκτός των άλλων θα µετρούνται 

και οι ακόλουθες: 

i)   Αβιοτικές όπως κλιµατικές (π.χ. ηµερήσιο ύψος βροχόπτωσης, θερµοκρασία αέρα, 

ΑΔΑ : 4ΙΗΘΙΑΚ-Ο



 10 

κλπ φυσικοχηµικές (π.χ. στάθµη υδάτων, θερµοκρασία υδάτων, ειδική 

αγωγιµότητα αλατότητα κλπ,), χηµικές στο νερό και στο ίζηµα (π.χ. φωσφορικά, 

νιτρικά, νιτρώδη αµµωνιακά άλατα, βαρέα µέταλλα κλπ.) 

ii) Βιοτικές όπως υδρόβιες φυτοκοινωνίες, ζωοβένθος. 

� Οι αναλύσεις των παραπάνω παραµέτρων θα πρέπει να γίνονται σε διαπιστευµένα 

εργαστήρια   και   µε  αυτοµατοποιηµένο   σύστηµα   ελέγχου   εγκατεστηµένου   στις 

προβλεπόµενες θέσεις δειγµατοληψίας 

� Για τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον σταθµοί 

 

ένας από αυτούς εντός της θαλάσσιας έκτασης που καταλαµβάνει η µονάδα και ο άλλος 

εκτός αυτής σε απόσταση περίπου διακοσίων µέτρων και στη κατεύθυνση κατάντη των 

επικρατούντων ρευµάτων. 

θ. Τα αποτελέσµατα και η ποιότητα νερού στη µονάδα και στο ευρύτερο θαλάσσιο 

οικοσύστηµα θα πρέπει να παρακολουθείται συστηµατικά µε ευθύνη ιχθυολόγου, που θα 

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της µονάδας, τις παραµέτρους, τη συχνότητα των 

µετρήσεων, τις θέσεις δειγµατοληψίας κλπ. 

Τα σχετικά αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων και αναλύσεων θα τηρούνται σε 

ειδικό έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο που θα κρατείται στη µονάδα και θα κοινοποιείται 

µαζί µε συνοπτική ετήσια Έκθεση στη ∆/νση Αλιείας και Περιβάλλοντος της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Νοµαρχίας Θεσπρωτίας, στη ∆/νση Υδάτων, στη ∆/νση 

ΠΕΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου, στη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

και στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

ι)   Η  χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση άλλων 
προβλεπόµενων µελλοντικών εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισµών για 
την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση 
από την ισχύουσα Νοµοθεσία.  

κ.  Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για 

τον έλεγχο της τήρησης των όρων της αδείας αυτής, καθώς και άλλα στοιχεία 

απαραίτητα για τον σκοπό αυτό. 

6. Η µονάδα να συµµορφωθεί άµεσα στις απαιτήσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση  

καθορισµού Π.Ο.Α.Υ. για την περιοχή. 

7. Η µη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και ειδικότερα των όρων του Ν. 1739/87 και του Ν.  

3199/2003 και των λοιπών διατάξεων επισύρει τις νόµιµες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

σύµφωνα µε το Π.∆. 256/89 και το άρθρο 13 του Ν 3199/2003. 

8. Οι ανώτεροι όροι ισχύουν για όλο το διάστηµα ισχύος της µίσθωσης του θαλασσίου χώρου  

της εν λόγω µονάδας και όχι πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 (καταληκτική ηµεροµηνία  
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λήξης της αριθ. 63200/10-10-2000  απόφασης των κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε & ΓΕΩΡΓΙΑΣ για 

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την αύξηση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας λαβρακίου και άλλων ευρύαλων Μεσογειακών ειδών από 150 σε 

230 τόνους ετησίως µε την µέθοδο των πλωτών κλωβών,  και επέκταση της µισθωµένης 

θαλάσσιας έκτασης από 10 σε 20 στρέµµατα στην εταιρεία  «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  

ΛΑΣΚΑΡΑ Ο.Ε.» στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νοµού 

Πρέβεζας»).  
 
 
                                                                     
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Χ. Α.  
2. Φ.Γ.10.2 
3. Κ. Σεραφείµ Τσιπέλη.       

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1) Περιφέρεια Ηπείρου 
α) Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέως 
β) Γραφείο κ. Γεν. ∆ιευθυντή 
     Βορ. Ηπείρου 20 Τ.Κ. 454 45  Ιωάννινα 
 

2) Υπουργείο ΥΠ. ΠΕ & Κ.Α.   Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124,   115 26  Αµπελόκηποι Αθήνα. 

 
3) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35,  264 42 ΠΑΤΡΑ 

 
4) Γ.Γ. Λιµένων & Λιµενικής πολιτικής 
∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 
Τµήµα Β Μελετών & Έργων 
Ακτή Κονδύλη 26-28 Αιτωλικού Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ 
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5) ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας 
Τµήµα Αλιείας 
Γρ. Λαµπράκη 150» 185 18 Πειραιάς 
 

6) Λιµεναρχείο Πρέβεζας 
Σπηλιάδου 6 
481 00 Πρέβεζα 

 
7) ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας  
Τµήµα Περ/κού και Χωρ/κού Σχεδιασµού  
Μ. Κοτοπούλη 62    45445  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 

8) Περιφέρεια Ηπείρου 
∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 
Αβέρωφ 6 Ιωάννινα 
 

9) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρεβέζης  
Τµήµα Αλιείας  
Σπηλιάδου 8  48100  ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
10) ∆ήµος Πρεβέζης 
Ελ. Βενιζέλου 2 
48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
11) Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού 
Κατσιµήτρου 1 και Κοµµένου 
471 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
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