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Κοιν.: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 
ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΣΥΚΙΑΔΑ, ΤΘ 129, 82100, ΧΙΟΣ 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης στη θέση Όρμος Ατζικιάρι, Δήμου Σητείας Λασιθίου» 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 06-02-2017 αίτημα της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 
β) Το υπ’ αριθ. 862/79141/15-07-2016 έγγραφό μας 

Με αφορμή το ανωτέρω α’ σχετικό αίτημα το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια του β’ 
σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Η Υπηρεσία μας με το β’ σχετικό, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αιτημάτων για νέες μισθώσεις στη 
θέση όρμος Ατζικιάρι Σητείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παράγραφος 1 ΙV (περίπτωση β) του άρθρου 5 
«Μεμονωμένη χωροθέτηση», της υπ’ αριθ. 31722/4−11−2011(Β’ 2505) Απόφασης περί «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΕΠΧΣΑΑΥ), καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 
του ν.4282/2014 (Α’ 182) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 

Στη συνέχεια περιήλθαν στην Υπηρεσία μας ως νέα δεδομένα αφενός η από 21-09-2016 προσωρινή διαταγή του 
προέδρου του Ε’ τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία για την απομάκρυνση των 
εγκαταστάσεων της υφιστάμενης μονάδας η 31η Δεκεμβρίου 2017 και αφετέρου το υπ’ αριθ. 2141.7/2210/16/10-12-
2016 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σητείας, από το οποίο προκύπτει ότι οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων της 
υφιστάμενης μονάδας από την ακτογραμμή καθώς και τα βάθη της θάλασσας, δεν πληρούν τα προβλεπόμενα στο 
ΕΠΧΣΑΑΥ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η θέση της υφιστάμενης μονάδας των είκοσι (20) στρεμμάτων για 
την οποία έχουν ανακληθεί οι πράξεις αδειοδότησης, δεν δύναται να παραχωρηθεί με τη διαδικασία μοριοδότησης, 
όπως αυτή προβλέπεται στην παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4282/2014, διότι στη συγκεκριμένη θέση δεν 
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του ΕΠΧΣΑΑΥ. 

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι για την υφιστάμενη μονάδα έχει τεθεί η ανωτέρω καταληκτική προθεσμία για την 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεών της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαδικασίες για την εξέταση αιτημάτων 
μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, η υπηρεσία σας ως αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων 
μίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων, θα μπορούσε να προβεί στην εξέταση αιτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση του νέου μισθωτή θα πραγματοποιηθεί μετά την 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της υφιστάμενης μονάδας. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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