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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων λόγω τροποποίησης (επέκτασης ως προς το 

εµβαδόν και τη δυναµικότητα) της υπ' αριθ. 7986/30-10-2013 Α.Ε.Π.Ο., που αφορά τη δραστηριότητα 

«Πλωτή µυδοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Γαϊτάνη Γ. Σταύρου, 

στη θαλάσσια περιοχή «Βακούφικη Μπάρα» της ∆.Κ. Επανοµής, της ∆ηµοτικής Ενότητας Επανοµής, ∆. 

Θερµαϊκού, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 

στρεµµάτων (υφιστάµενη 30 στρ.) και δυναµικότητα έως 281 τον./έτος (υφιστάµενη 211 τον./έτος) 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων λόγω τροποποίησης (επέκτασης ως προς το εµβαδόν και τη 

δυναµικότητα) της υπ' αριθ. 7986/30-10-2013 Α.Ε.Π.Ο., που αφορά τη δραστηριότητα «Πλωτή 

µυδοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Γαϊτάνη Γ. Σταύρου, στη 

θαλάσσια περιοχή «Βακούφικη Μπάρα» της ∆.Κ. Επανοµής, της ∆ηµοτικής Ενότητας Επανοµής, ∆. 

Θερµαϊκού, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 

στρεµµάτων (υφιστάµενη 30 στρ.) και δυναµικότητα έως 281 τον./έτος (υφιστάµενη 211 τον./έτος)» και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1362/10-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Ιορδανίδου, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Ιορδανίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 321104 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 29 Οκτωβρίου 2018 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 506799 (418) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 168/17-10-2018  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 20/2018  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1362/10-10-2018                                                                                             

                                                                                               

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: - 
 

  

ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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(7106)/05-10-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για αύξηση του εµβαδού και της 
δυναµικότητας της δραστηριότητας και ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Κατέθεσε τις παρατηρήσεις της 
υπηρεσίας σε σχέση µε την ισχύουσα απόφαση ΕΠΟ καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

τροποποίησή της. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, κ. Χαραλαµπίδου 

∆έσποινα και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε η κ. Ιορδανίδου.     

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, 

τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά και σχολίασε την πολύ καλή εισήγηση της υπηρεσίας. Η κ. 

Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, ανέφερε ότι συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, ωστόσο θεωρεί ότι δεν µπορούν 

να ελεγχθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται, γι’ αυτό  θα ψηφίσει λευκό. Μετά την ολοκλήρωση 

της εισήγησης και των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική 

γνωµοδότηση επί του θέµατος. 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

     ------------------------        -------------------     ------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 321104 (7106)/05-10-2018 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1362/10-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 

15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί 
επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 18345/23-03-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                         Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

                      (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό)                

                                                                    

Θετικά για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων λόγω τροποποίησης (επέκτασης ως προς το εµβαδόν 

και τη δυναµικότητα) της υπ' αριθ. 7986/30-10-2013 Α.Ε.Π.Ο., που αφορά τη δραστηριότητα «Πλωτή 

µυδοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Γαϊτάνη Γ. Σταύρου, στη 

θαλάσσια περιοχή «Βακούφικη Μπάρα» της ∆.Κ. Επανοµής, της ∆ηµοτικής Ενότητας Επανοµής, ∆. 

Θερµαϊκού, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 

στρεµµάτων (υφιστάµενη 30 στρ.) και δυναµικότητα έως 281 τον./έτος (υφιστάµενη 211 τον./έτος), σύµφωνα 

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 
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Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εκπονήθηκε στα πλαίσια αρχικής Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω επέκτασης στο εµβαδόν και τη δυναµικότητα, της δραστηριότητας «Πλωτή 

µονάδα µυδοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long-line», τρέχουσας ιδιοκτησίας κ. Σταύρου Γ. Γαϊτάνη, η οποία 

προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Συνοπτικά στοιχεία της δραστηριότητας 

• Επέκταση καλλιέργειας κατά 10 στρέµµατα (από 30 σε 40).  

• Η έκταση των 10 στρεµµάτων της επέκτασης στη θαλάσσια περιοχή «Βακούφικη Μπάρα» ∆.Κ. 

Επανοµής, σύµφωνα µε την υποβληθείσα στο φάκελο «Προέγκριση για παραχώρηση µε µίσθωση 

θαλάσσιας έκτασης δέκα στρεµµάτων µε σκοπό την επέκταση (από 30 σε 40 στρ.)  υφιστάµενης 
µονάδας µυδοκαλλιέργειας ...» (Α∆Α: 6Γ12ΟΡ1Υ-7ΥΒ), ορίζεται από τα σταθερά σηµεία Κ, Λ, Μ, 

Η, τα οποία απεικονίζονται στο, θεωρηµένο από τη ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής 
Μακεδονίας Α.∆.Μ.-Θ., τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιπλ/χου Πολιτικού Μηχανικού κας Χ. 

Τυχοµίδου. Σύµφωνα µε αυτό, η συνολική θαλάσσια έκταση των 40 στρεµµάτων ορίζεται από τα 

σταθερά σηµεία Ι, Λ, Μ, Θ, µε συντεταγµένες ως εξής: 

ΕΓΣΑ '87 

Σηµεία Χ Υ 

Ι 402777,920 4476648,689 

Λ 403091,970 4476701,249 

Μ 403111,920 4476577,788 

Θ 402795,570 4476527,297 

• Είδος δραστηριότητας : Πλωτή µονάδα οστρακοκαλλιέργειας (του είδους Mytilus galloprovincialis)  

µε το σύστηµα “LONG-LINE” 

• Κατάταξη  δραστηριότητας: Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2η, Οµάδα 8η, α/α 4 (“Εκτροφή 

καρκινοειδών και µαλακίων” 

• Μέγεθος µονάδας                  : 40 στρ. (ωφέλιµη έκταση: 28,8), µε δυναµικότητα έως 281 tn/έτος 

• ∆/νση επιχείρησης                 : Ίµβρου 20, Τ.Κ. 57704, Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 

 

Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

Σύµφωνα µε την ΜΠΕ, η µονάδα υπάγεται στη Ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων µαλακίων 

(µυδιών) της Επανωµής, βάσει της 249718/7471/6-7-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσ/νίκης 
(Α∆Α: Β41Γ7ΛΛ-ΗΑ0). 

Eπί του παρόντος αποτελείται από 16 µονές, παράλληλες σειρές εκτροφής, µήκους 89m η καθεµία και 9 µονές 
σειρές εκτροφής, µήκους 82m η καθεµία, που απέχουν µεταξύ τους 10m και βρίσκονται παράλληλα µε την 

ακτή. Οι σειρές της υφιστάµενης µονάδας βρίσκονται µεταξύ των ισοβαθών των 17m και 21m {µέσο βάθος, 
σύµφωνα µε την 366/1-2-2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7986/30-10-2013/ ∆ΙΠΕΧΩΣ ΚΜ/ Α∆ΜΘ 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α∆Α: ΒΛΛ5ΟΡ1Υ-ΓΦΓ) :19,7m}.   

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη τροποποίηση, θα προστεθούν οκτώ σειρές µήκους 89m η καθεµία (µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν, στη νέα τελικά µορφή, 24 µονές σειρές µήκους 89m και 9 µονές σειρές µήκους 
82m). Η προσθήκη θα λάβει χώρα µεταξύ των ισοβαθών 15 και 18m, µε αποτέλεσµα το µέσο βάθος της 
πλωτής µονάδας να µειωθεί από τα 19,7 στα 18m. Σε κάθε περίπτωση, το µήκος των αρµαθών (που βρίσκεται 
βυθισµένο στη στήλη του νερού) δε θα ξεπερνά τα 3,5m, µε αποτέλεσµα να ικανοποιείται η απαίτηση του 

άρθρου 7 παρ. 1 (“Κριτήρια χωροθέτησης”) περ. ii.β) (ii. “Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας” - β. “Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας”) της (vii) σχετικής, η οποία ορίζει ότι: 
«Ανεξαρτήτως απόστασης από τον αιγιαλό (...), το βάθος της έκτασης εγκατάστασής τους είναι διπλάσιο ή 

τριπλάσιο του συνολικού µήκους της «αρµαθιάς» (...)». ∆ηλαδή στην προκειµένη περίπτωση η απαίτηση του 

τριπλάσιου βάθους σε σχέση µε το µήκος του αρµαθού υπερκαλύπτεται {ακόµη και το µικρότερο βάθος, των 

15m, στο οποίο εκτείνεται η µονάδα, είναι υπερτριπλάσιο του µήκους του αρµαθού (15m > 3x3,5m)}.  

Η κάθε σειρά παραγωγής προσδένεται µε δύο αγκυροβόλια στις άκρες, διαστάσεων 1 x 1 x 1,3m. Για 

µεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχει και βοηθητική αγκύρωση στη µέση κάθε σειράς, ενώ η πλευστότητα της 
µονάδας εξασφαλίζεται µε τη χρήση πλωτήρων (220lt). Από τη νέα έκταση των 40 στρεµµάτων, η συνολική 
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ωφέλιµη επιφάνεια που θα καλύπτεται θα ανέρχεται σε 28,8 στρ.. 

Τέλος, µε δεδοµένο ότι η οι αρµαθοί τοποθετούνται ανά 0,5m σε κάθε σειρά (τοποθετούνται δηλ. 178 αρµαθοί 
σε κάθε µονή σειρά µήκους 89m και 164 σε κάθε σειρά µήκους 82m), ο νέος αριθµός τους θα ανέρχεται σε 
5.748. Επίσης, µε δεδοµένο ότι η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 14kg µυδιών ανά µέτρο αρµαθού ή 49 κιλά 

µυδιών/αρµαθό περίπου, η συνολική δυναµικότητα εκτιµάται ότι δε θα ξεπερνά τους 281 tn/έτος. 

Η λειτουργία της µονάδας υποστηρίζεται από σκάφος, για το οποίο παρέχεται η δυνατότητα ελλιµενισµού και 
χρήσης των υποδοµών του λιµένα Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2424/09-02-2018 

βεβαίωση Λιµενικού Γραφείου ∆. Θερµαϊκού, που επισυνάπτεται στο φάκελο. 

 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία εξετάζει τις επιπτώσεις από την υλοποίηση της 
προαναφερόµενης επέκτασης και έχει εκπονηθεί αρµοδίως από βιολόγο – ιχθυολόγο, κάτοχο του 

απαιτούµενου µελετητικού πτυχίου, είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές ΜΠΕ, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) {(x) σχετ.}, χωρίς να ακολουθεί 
αυστηρά τη διάρθρωση που αναφέρεται στην οικεία απόφαση. 

 

Η αρµόδια υπηρεσία της Μ.Ε.Θ. δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση της ισχύουσας Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς ο φορέας της µονάδας νοµιµοποιείται να αιτηθεί την επέκταση 

της µονάδας του βάσει των προβλέψεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.), ως εξής : 

i.    Τεκµηρίωση δυνατότητας επέκτασης υφιστάµενης µεµονωµένης µονάδας στην αναφερόµενη 

θέση 

Όπως αναφέρεται στην υπ' αρ. 13952/371/6-6-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας µας, στα πλαίσια 

έκδοσης της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη µονάδα του κ. 

Γαϊτάνη, αλλά επιβεβαιώνεται και από το υπ' αρ. 31835/11-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας 
της Γεν. Γραµµατείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η συγκεκριµένη µονάδα 

βρίσκεται εκτός της Περιοχής Ανάπτυξης ΠΑΥ Α17 «Χαλάστρα – Μηχανιώνα», εποµένως εµπίπτει 
στις διατάξεις περί µεµονωµένων µονάδων εκτός ΠΑΥ, του άρθρου 5, περ. 1β (“Μεµονωµένη 

χωροθέτηση εκτός ΠΑΥ”) εδ. 5 της (vii) σχετικής, που ορίζει ότι: «Η διατήρηση υφιστάµενων 

µεµονωµένων µονάδων εκτός ΠΑΥ είναι δυνατή, εφόσον δε µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους 
(έκταση, δυναµικότητα). Αν η µισθωµένη έκτασή τους είναι µικρότερη των 40 στρ., είναι δυνατή η 

επέκτασή τους εντός του ορίου αυτού.(...)». 

Επί των αναγραφοµένων στην ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Απόφαση 

Χορήγησης Άδειας Χρήσης Νερού, η Υπηρεσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις  : 
ii.    Ως προς την υποχρέωση παρακολούθησης µικροβιολογικών και φυσικοχηµικών παραµέτρων, για 

την αποφυγή ρύπανσης και ευτροφισµού του υδάτινου περιβάλλοντος, βάσει του όρου 4.26.(α) της υπ' αρ. 

7986/30-10-2013 Α.Ε.Π.Ο., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του όρου ∆-5 της υπ' αρ. 

93271/19-12-2013 άδειας χρήσης νερού : 

Βάσει των ανωτέρω αναφεροµένων, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προβαίνει σε συστηµατική
παρακολούθηση των φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων του νερού, για την αποφυγή

ρύπανσης και ευτροφισµού του υδάτινου περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία µας έχει να παρατηρήσει επ' αυτ
ότι, βάσει των βιολογικών/ τροφοληπτικών χαρακτηριστικών τους, τα µύδια έχουν την ιδιότητα
αποµακρύνουν θρεπτικά από τα ύδατα, αντί να συντελούν στον ευτροφισµό, ο οποίος προέρχεται κυρίως
από χερσαίες δραστηριότητες. Η ιδιαιτερότητα µάλιστα αυτή τεκµηριώνεται και στο άρθρο
(“Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης µονάδων ...” - “∆ιαδικασία ίδρυσης
ΠΟΑΥ”), περ. (ε)-(1.) (“Υποχρεώσεις Φορέων ∆ιαχείρισης ΠΟΑΥ και µεµονωµένων επενδυτών
“Υδρανάπαυση - Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια”) της (vii) σχετικής, όπου, στο εδ. 3 προτείνεται
προαιρετικό µέτρο: “...Η χρήση καλών πρακτικών και καινοτόµων εφαρµογών (...) όπως π
καλλιέργεια φυκών (...) ή η καλλιέργεια οστρακοειδών (κυρίως µυδιών) σε συνδυασµό µε
ιχθυοκαλλιέργεια, ως εργαλείο για τη µείωση (ή τη µετατροπή σε περισσότερο βιοδιασπώµενη µορφή

του σωµατιδιακού υλικού).” 

Τα µύδια συνιστούν αποδέκτη της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων και αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο θα πρέπει να τηρείται πρόγραµµα ελέγχου της ποιότητας των υδάτων, δηλ. η 

παρακολούθηση των µικροβιολογικών και τοξικολογικών παραµέτρων πρέπει να γίνεται µε 

σκοπό την προστασία των καταναλωτών, ενώ η ανάλυση των φυσικοχηµικών παραµέτρων µε 

σκοπό την προστασία του ιδίου του φορέα και της συγκοµιδής του από τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων, µε την έγκαιρη διάγνωση αλλαγών στις φυσικοχηµικές 
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παραµέτρους κλπ. 

Ως προς τη διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ίδια τη µονάδα και την επέκτασή 

της, η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σηµασίας η πρόβλεψη του σηµείου 11 του 

Παραρτήµατος 4.8 της Υ.Α. οικ. 170225/2014 {(x) σχετ.}, για την περιγραφή προτεινόµενου 

προγράµµατος οικολογικής ανάλυσης των ιζηµάτων, που βρίσκονται κάτω από την πλωτή µονάδα 

.  

            Ως προς τα στοιχεία τεκµηρίωσης, που παρατίθενται στο φάκελο της ΜΠΕ, επισηµαίνεται ότι, στο 

τοπογραφικό διάγραµµα όπου αποτυπώνεται η θαλάσσια έκταση της µονάδας, θα ήταν σκόπιµο να έχουν 

συµπεριληφθεί από τη συντάξασα Μηχανικό τα όρια της ΠΑΥ 17, ώστε να προκύπτει αυτοδίκαια η υπαγωγή 

της µονάδας στις διατάξεις της (vii) σχετικής περί υφιστάµενων µεµονωµένων µονάδων. Επίσης, θα ήταν 

χρήσιµο, στις τοπογραφικές αποτυπώσεις ανάλογων µονάδων να συµπεριλαµβάνονται, στο µέλλον, τα όρια των 

ζωνών παραγωγής, στις οποίες εµπίπτουν οι επιµέρους µονάδες, βάσει της σχετικής Απόφασης 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. 

         Σε συνέχεια των παραπάνω και έπειτα από την εξέταση των στοιχείων, που αναφέρονται στην 

υποβληθείσα ΜΠΕ, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας αντιρρήσεις ή απόψεις του κοινού, σε συνέχεια δηµοσιοποίησης της Μελέτης στα 

πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η 

Υπηρεσία εισηγείται θετικά µε την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων και τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις :   
 

Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος 
1. Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θαλάσσια έκταση, όπου λειτουργεί η 

δραστηριότητα 

          Ως προς την ασφαλή και νόµιµη εγκατάσταση της πλωτής µονάδας: 
(α) Να οριοθετηθεί και να σηµανθεί η θαλάσσια έκταση εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
(β)  Η µονάδα να είναι εγκατεστηµένη εντός της µισθωµένης έκτασης των 40,00 στρεµµάτων, 

σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην «Προέγκριση για παραχώρηση µε µίσθωση θαλάσσιας έκτασης 
δέκα στρεµµάτων µε σκοπό την επέκταση (από 30 σε 40 στρ.) υφιστάµενης µονάδας 
µυδοκαλλιέργειας ...» (Α∆Α: 6Γ12ΟΡ1Υ-7ΥΒ). 

(γ) Οι σειρές εκτροφής της µονάδας να προσανατολιστούν κατά τρόπο ώστε να σχηµατίζουν γωνία 

µικρότερη των 90° µε τη διεύθυνση των επικρατούντων ρευµάτων (στοιχεία για την υδροδυναµική 

κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής δίνονται στην παράγραφο 8.3 της ΜΠΕ). 

Ως προς τη χρήση φυσικών πόρων : 

(δ)  Η µονάδα, λόγω της φύσης της, δεν καταναλώνει νερό.  

Για το λόγο αυτό, αν και διαθέτει την υπ' αρ. 93271/19-12-13 Άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, δεν 

υπόκειται σε υποχρέωση ανανέωσής της, σύµφωνα και µε το άρθρο 21, περ. 2(εε) του (iv) σχετικού, 

µε την προϋπόθεση τήρησης των αναφεροµένων στο άρθρο 1, περ. 2(θ) της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης οικ. 146896/2014 [(viii) σχετ.]. 
(ε)  Η αναγκαία ποσότητα γόνου να συλλέγεται από την ίδια την καλλιέργεια. 

(στ) Να τηρούνται, µε την επιστηµονική συνδροµή του µελετητή και εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, 

κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσµάτων παρακολούθησης που αναφέρονται στους προτεινόµενους 
όρους (ζ) και (η), καλές πρακτικές, που να εξασφαλίζουν την, προβλεπόµενη από τις διατάξεις του 

άρθρου 6 Β, περ. (ε)-(1.) της (vii) σχετικής, υδρανάπαυση. 

          Ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των ιζηµάτων: 

(ζ) Ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, η Υπηρεσία διατύπωσε το σκεπτικό της 
στο σηµείο (ii) των Παρατηρήσεων. Οι φυσικοχηµικές, τοξικολογικές κλπ παράµετροι οφείλουν να 

εξετάζονται από τον καλλιεργητή πρωτίστως για την προστασία και ασφαλή διαχείριση της 
καλλιέργειάς του. 

    Ως προς το σκέλος της διενέργειας αναλύσεων µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών από την 

κατανάλωση µολυσµένων µικροβιολογικά ή µη ασφαλών τροφίµων, κατ' εφαρµογή του Π.∆. 79/2007 

(ΦΕΚ Α΄ 95), το οποίο καθορίζει τα «Αναγκαία µέτρα εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων 

ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (...)» κ.ά., η 

υλοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Επιτήρησης των Ζωνών Παραγωγής Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων 

(Ζ∆Μ), το οποίο διασφαλίζει τη διακίνηση ασφαλών προϊόντων από τις Ζώνες Παραγωγής και 
Συλλογής, αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 
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  Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον ζητηθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να διενεργείται παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων από τον 

καλλιεργητή, τα “προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία αποτελέσµατα παρακολούθησης”, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1, περ. 2(θ) - (ββ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. 146896/2014 [(viii) 

σχετ.], να κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή  και στην Υπηρεσία µας. 

 (η) Ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας των ιζηµάτων, κάτω από τη µονάδα, θα πρέπει η 

Απόφαση Ε.Π.Ο. να συµπεριλάβει ένα πρόγραµµα αναλύσεων (προτείνεται σε εξαµηνιαία ή ετήσια 

βάση), το οποίο να καλύπτει βασικές απαιτήσεις για την εξέταση της σύστασης και κυρίως του 

ρυθµού εναπόθεσης του ιζήµατος (εκτιµάται από 3mm έως 5mm/έτος στην παράγραφο 9.2 της ΜΠΕ), 

τυχόν αλλαγές σε πληθυσµούς βενθικών οργανισµών που αναπτύσσονται στη θέση αυτή κλπ, ώστε να 

προληφθεί ενδεχόµενη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του ιζήµατος.  
          Ως προς την υποστηρικτική λειτουργία του οστρακοαλιευτικού σκάφους: 

(θ) Το σκάφος να διαθέτει τις απαιτούµενες άδειες, να ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλείας, 
όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και να είναι εφοδιασµένο µε ελαιοδιαχωριστή για την 

κατακράτηση των ελαιωδών ουσιών των καυσίµων του. 

(ι)  Κατά τη λειτουργία και ελλιµενισµό του σκάφους να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

προστασία του βυθού, των βενθικών οργανισµών και την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το 

Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆. 55/98 (ΦΕΚ Α΄ 58).  

(ια) Ο φορέας οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Ν. 2252/94 (ΦΕΚ Α΄ 192) («Κύρωση 

∆ιεθνούς Σύµβασης για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει, καθώς και του Π.∆. 11/2002 (ΦΕΚ Α΄ 6) 

(«Εθνικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και 
άλλες επιβλαβείς ουσίες»), ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη διαθέσιµου εξοπλισµού πρόληψης και 
καταπολέµησης της ρύπανσης από πετρελαιοειδή, εγκεκριµένου τύπου (πλωτά φράγµατα, 

απορροφητικά µέσα κ.λ.π.), το είδος και η ποσότητα του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχεί στις 
διαχειριζόµενες ποσότητες καυσίµων, καθώς και όσον αφορά στη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης 
που θα πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια  Λιµενική Αρχή. 

(ιβ) Ο φορέας θα πρέπει να µεριµνά για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας όσον αφορά στον έλεγχο 

και την απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα συστήµατα υφαλοχρωµατισµού των 

πλοίων [Ν. 3394/05 (ΦΕΚ Α΄ 243)], καθώς και στην απαγόρευση χρήσης ορισµένων κατηγοριών 

ενώσεων στα υλικά κατασκευής, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης κ.ά. των πλωτών εγκαταστάσεων, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας. 
2. ∆ιαχείριση αποβλήτων της µονάδας 

(ιγ) Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της 
περιοχής. Τυχόν απόβλητα, που προκύψουν – ή εντοπιστούν να επιπλέουν – στο νερό να 

περισυλλέγονται και να διατίθενται ανάλογα µε το είδος τους, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στον όρο (ιε). 
(ιδ) Απαγορεύεται ρητά η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους όσο και σε 
στεγασµένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) {Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ Β΄ 328)}. 

(ιε) Η διαχείριση των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την καλλιέργεια των 

µυδιών, το σκάφος της µονάδας κλπ, να γίνεται κατά τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Η.Π. 50910/2727/2003 και οικ. 

58971/5144/2016, όπως ισχύουν) ως εξής:  
• Τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη, 

να αποθηκεύονται ανά είδος, και τα µη αξιοποιήσιµα να διατίθενται στις εγκαταστάσεις του λιµένα 

Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας, όπου ελλιµενίζεται το σκάφος, οι οποίες εξυπηρετούνται ως προς την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων από τη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σύµφωνα µε την 

υπ' αρ. 2424/9-2-2018 βεβαίωση του Λιµενικού Γραφείου του ∆ήµου. Τα απόβλητα ειδικών 

ρευµάτων, όπως άχρηστες συσκευασίες, καθώς και άλλα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (ξύλα, 

πλαστικά κ.λ.π.) και – κυρίως – αυτά που περιλαµβάνονται στον κωδικό Ε.Κ.Α. 02 01 04 [«απόβλητα 

από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία» - «απόβλητα πλαστικά 

(εξαιρούνται της συσκευασίας)»] όπως πλαστικά δίχτυα, πλωτήρες κ.ά., που έχουν ολοκληρώσει τον 

κύκλο ζωής τους ή προέρχονται από αστοχία υλικών ή από απώλειες λόγω έκτακτων καιρικών 

φαινοµένων, να αποµακρύνονται για αξιοποίηση από φορείς συλλογής – µεταφοράς, ειδικά 

αδειοδοτηµένους για κάθε συγκεκριµένο είδος αποβλήτου, συµβεβληµένους µε τα αντίστοιχα 

συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 

       Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
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(ακατάλληλα ή αλλοιωµένα όστρακα, µύδια µε υπολείµµατα µαλακού ιστού κλπ), τα οποία 

περιλαµβάνονται στον κωδικό Ε.Κ.Α. 02 01 02 [«απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, 

δασοκοµία, θήρα και αλιεία» - «απόβλητα ιστών ζώων»], να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

Κανονισµού 1069/2009, σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό 142/2011, όπως ισχύουν, µετά από έγκριση 

από την αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή. Τα υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς περιέκτες, να 

αποθηκεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και στη συνέχεια να παραδίδονται σε ειδικά 

αδειοδοτηµένες εταιρείες, για το σκοπό αυτό, προς περαιτέρω επεξεργασία και τελική διάθεση.  

(ιστ) Η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων, να γίνεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383) και 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β΄ 791), όπως 
ισχύουν, καθώς και τις ειδικότερες, τυχόν, προβλέψεις σχετικών διατάξεων [π.χ. Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 

Α΄ 64) περί «καθορισµού µέτρων, όρων και προγράµµατος για την εναλλακτική διαχείριση των 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» κ.ά.].  

(ιζ) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθ. 42 §1 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄ 24), καθώς και στο άρθ. 8 §1 

της Κ.Υ.Α. αριθ. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2992), µετά την έναρξη λειτουργίας του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), δεν συνιστά εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων 

του παραγωγού, η υποβολή εντύπων µε ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003, ούτε η υποβολή εντύπων ετήσιων 

εκθέσεων του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 
13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 8668/2007, αλλά ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να εισάγει πλέον στο 

παραπάνω ηλεκτρονικό σύστηµα µε δική του ευθύνη την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για 

όλα τα είδη του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (επικίνδυνα και µη), που παρήγαγε ή/και 
διαχειρίστηκε η δραστηριότητα κατά το προηγούµενο έτος, κατά τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α.  

αριθ. Οικ. 43942/4026/2016, όπως ισχύει. 
(ιη) Να τηρείται αρχείο µε στοιχεία (συµβάσεις, τιµολόγια ή οτιδήποτε σχετικό) βάσει των οποίων θα 

τεκµηριώνεται η συµµόρφωση της δραστηριότητας µε τις απαιτήσεις τις κείµενης νοµοθεσίας περί 
διαχείρισης των παραγόµενων αποβλήτων. 

3. Λήψη µέτρων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, µετά το πέρας λειτουργίας της µονάδας 
(ιθ) Μετά το πέρας λειτουργίας της µονάδας, να αφαιρεθεί ο εξοπλισµός της εγκατάστασης εκτροφής 
(σχοινιά, πλωτήρες κλπ) και να επανέλθει η περιοχή στην αρχική κατάσταση. Ως προς τα 

αγκυροβόλια – βάρους περίπου 3tn το καθένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της ΜΠΕ – εφ' όσον 

αφαιρεθούν όλα τα υπολείµµατα πρόσδεσης, θα µπορούσαν να παραµείνουν, δεδοµένου ότι, στο 

βάθος όπου βρίσκονται, δεν αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυσιπλοΐα και την 

αλιεία, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 Β, περ. (2.) της (vii) σχετικής. 
4. Λοιποί Όροι 

(κ) Σε περίπτωση τροποποίησης της νοµοθεσίας σχετικά µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, µε τρόπο που ρυθµίζει διαφορετικά 

τις µεµονωµένες χωροθετήσεις νέων / υφιστάµενων µονάδων εκτός ΠΑΥ, καθώς και τα όρια 

επέκτασής τους, ο ενδιαφερόµενος να εναρµονιστεί εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών µε τις εν 

ισχύ διατάξεις, υποβάλλοντας, αν απαιτείται, φάκελο τροποποίησης της ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 

6 του Ν. 4014/2011 {(ii) σχετ.}. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Χ 
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Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Κούης Κωνσταντίνος 
2. Παγώνης Ιωάννης 
3. Τερζανίδης Χρήστος 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Φύκα Ελένη 

6. Ασπασίδης Γεώργιος 
7. Γάκης Βασίλειος 
8. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

9.Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

10.Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Μήττας Χρήστος 
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