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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά την µετεγκατάσταση της δραστηριότητας 
«Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», από το τεµάχιο Χ15 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. 

ΤΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, στη νέα θέση ΧΝ 49 στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. 

Χαλάστρας, της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ.  και 
δυναµικότητας έως 105τον./έτος 
 

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

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά την µετεγκατάσταση της δραστηριότητας «Πλωτή 

οστρακοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», από το τεµάχιο Χ15 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. 

ΤΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, στη νέα θέση ΧΝ 49 στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. 

Χαλάστρας, της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και 
δυναµικότητας έως 105τον./έτος» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 730/14-05-2019 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ε. 

Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 162239 (3989)/06-05-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

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: 07 Ιουνίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 308651 (197) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 62/31-05-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 8/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 730/14-05-2019 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1901032720 
 

 

  

ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στους λόγους 
µετεγκατάστασης της δραστηριότητας και ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά. Κατόπιν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τις κ. Παυλίδου 

Φωτεινή – Νιόβη και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος.  
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – 

Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, κατέθεσε 
γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως ακολούθως: «Ψηφίζουµε λευκό γιατί: α) δεν γίνεται καµία 

αναφορά σε πιθανές επιπτώσεις στο βυθό από την υπηρεσία και την ανάγκη να ελεγχθεί αυτό (σε 
αντίστοιχη µονάδα στην Επανοµή υπήρχε τέτοια αναφορά), β) τίθενται µια σειρά από όρους – 14 τον 

αριθµό – από την υπηρεσία (καλώς) η εφαρµογή των οποίων δεν µπορεί να ελεγχθεί πλήρως ανεξάρτητα 

από τις καλές προθέσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, κυρίως λόγω υποστελέχωσης και ελλιπούς 
διάθεσης µέσων για την πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων. Χαρακτηριστικό είναι ότι µεταξύ των όρων 

γίνεται αναφορά στα δίχτυα και στα βαρέλια και στη διαχείρισή τους. Θυµίζουµε ότι για το θέµα 

καταθέσαµε επερώτηση ως Λαϊκή Συσπείρωση στη διοίκηση και ο πολιτικός µας φορέας ερώτηση στη 

Βουλή. Στην απάντηση (γραπτή) της υπηρεσίας αναφέρεται ότι απλώς γίνονται συστάσεις στους 
παραγωγούς και συνεργασία για εξεύρεση λύσης µε άλλες υπηρεσίες. Άρα γίνεται φανερό ότι το πρόβληµα 

δεν λύνεται κυρίως λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης τόσο από την πλευρά της διοίκησης της Π.Κ.Μ. 

όσο και από πλευράς κυβερνήσεων διαχρονικά που δεν εξασφαλίζουν τους όρους να γίνεται τακτικός 
έλεγχος.». Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Μετά την 

ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική 

γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας. 
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.: 162239 (3989)/06-05-2019 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 730/14-05-2019 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       

   (µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισαν λευκό)    

                                                                                                                                                                                     

Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά την µετεγκατάσταση της δραστηριότητας «Πλωτή 
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οστρακοκαλλιέργεια µε το σύστηµα long-line», από το τεµάχιο Χ15 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. ΤΣΙΑΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, στη νέα θέση ΧΝ 49 στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. Χαλάστρας, 
της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ.  και δυναµικότητας 
έως 105τον./έτος, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
µετεγκατάστασης υφιστάµενης µονάδας µυδοκαλλιέργειας, από το τεµάχιο X15 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. 

ΤΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, στη νέα θέση ΧΝ49, στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. 

Χαλάστρας , της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆ήµου ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. H µονάδα θα έχει έκταση 

15.000 στρέµµατα και γίνεται σε 16 µονές γραµµές εκτροφής (long line), µήκους 62µ/έκταση και θα έχει 
δυναµικότητα 105 τόνους/έτος. Η µονάδα διαθέτει επί της ακτής υποστηρικτικό της µυδοκαλλιέργειας 
οικίσκο. Η µονάδα θα µετεγκατασταθεί στο οστρακοκαλλιεργητικό πάρκο Χαλάστρας, και βρίσκεται εντός 
των ορίων της προτεινόµενης Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Σύµφωνα µε 
την Ειδική Χωροταξική Μελέτη της περιοχής ο εν λόγω θαλάσσιος χώρος είναι ζώνη Οστρακοκαλλιέργειας. Η 

νέα θέση της µετεγκατάστασης που θα γίνει βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΑΥ Α 17. 

Η υφιστάµενη µονάδα διαθέτει: 
 

� Την υπ. αρ. 10052/15-12-2014 ΑΕΠΟ  

� Την υπ. αρ. 9823/5-5-2015 Έγκριση µεταβίβασης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, αναµίσθωση και 
ανανέωση άδειας λειτουργίας  

 

Μετά το 2005 στην θαλάσσια περιοχή της χαλάστρας παρατηρήθηκε πτωτική τάση της παραγωγής των 

µονάδων µυδοκαλλιέργειας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών και της υψηλής πυκνότητας των 

µονάδων. Επίσης η ανεξέλεγκτη αύξηση του µπλε καβουριού (που τρέφεται κυρίως µε νεαρά µύδια), που 

εισήχθη στα ελληνικά ύδατα µε άγνωστο τρόπο από τις ανατολικές ακτές της Αµερικής προκάλεσε σηµαντικές 
ζηµιές σε µονάδες µυδοκαλλιέργειας. Για τους ανωτέρω λόγους εκτιµάται η µετεγκατάσταση των µονάδων σε 
µεγαλύτερα βάθη όπου το προβάλλον εκτροφής των µυδιών είναι πιο ευνοϊκό, καθώς η µεγάλη απόσταση από 

την ακτή, ο µεγαλύτερος όγκος νερού και τα ισχυρότερα ρεύµατα βοηθούν στην διάλυση των ρύπων και του 

µικροβιακού φορτίου από τι µια και από την άλλη ο πληθυσµός του µπλε καβουριού είναι µικρότερος.    
Το έργο κατατάσσεται, σύµφωνα µε το 8ο σχετ., στην 8η Οµάδα «Υδατοκαλλιέργειες» , κατηγορία πρώτη, 

υποκατηγορία Α2, µε α/α 4 «Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων» 

Τα υλικά για την κατασκευή της µονάδας είναι αγκυροβόλια, σχοινιά, πλωτήρες και δίχτυα. Πρόκειται για 

πλωτή µονάδα µυδοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των «long line», µε συνολική έκταση 15.000 στρ., σε 16 

µονές γραµµές (long line) µήκους 62µ. (η κάθε µία) που θα απέχουν µεταξύ τους 10µ. και θα βρίσκονται 
κάθετα µε την ακτή. Σε κάθε σειρά θα αναρτώνται ανά 0,5µ. οι αρµαθοί των µυδιών. Ο κάθε αρµαθός θα έχει 
µήκος 3,7 µ. Συνολικά θα υπάρχουν 1.984 αρµαθοί και κάθε αρµαθός θα παράγει περίπου 52,984 κιλά µύδια. 

Η δυναµικότητα θα φθάνει τους 105 τόνους/έτος. Η ωφέλιµη έκταση είναι 9,3 στρ., ενώ τα υπόλοιπα 5,7 στρ. 

θα αντιστοιχούν στην επιφάνεια πρόσδεσης των αγκυροβολίων. Η µονάδα θα διαθέτει µυδοκαλλιεργητικό 

σκάφος µήκους 10µ. πλάτους 4µ. µε ιπποδύναµη 140 hp. 

Η φάση κατασκευής/µετεγκατάστασης αναµένεται να διαρκέσει 1-2 µήνες και κατά την διάρκεια της δεν 

αναµένεται να παραχθούν υγρά απόβλητα, ενώ τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε 
χώρους συγκέντρωσης απορριµµάτων.  

Τα υλικά και ο εξοπλισµός που θα αποµακρυνθούν από την υφιστάµενη θέση και δεν δύναται να 

χρησιµοποιηθούν στην µετεγκατάσταση της µονάδας, είτε θα πάνε προς ανακύκλωση (βαρέλια σχοινιά κρίκοι 
σύνδεσης κλπ) είτε σε χώρους συγκέντρωσης και συλλογής αδρανών υλικών όπως αγκυροβόλια που δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν.   

Με την χρήση έµπειρου δύτη θα γίνει επιτόπιος έλεγχος του πυθµένα ώστε να αποµακρυνθούν οποιαδήποτε 
απορρίµµατα της µονάδας µε σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της θαλάσσιας περιοχής στην αρχική του 

κατάσταση. 

Η νέα θέση της µονάδας βρίσκεται εκτός των προστατευόµενων περιοχών του Ευρωπαϊκού δικτύου Natura 

2000.  

Σύµφωνα µε την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ύπαρξη και η λειτουργία της µονάδας αποτελεί µια 

ήπια παραγωγική δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στη φυσιογνωµία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Θερµαϊκού κόλπου καθώς στην ευρύτερη περιοχή η µυδοκαλλιέργεια ασκείται από τη δεκαετία του ΄80. Η 

µυδοκαλλιέργεια στηρίζεται στην ικανότητα των µυδιών να τρέφονται µέσω διήθησης µεγάλων ποσοτήτων 

νερού. Έτσι για την εκτροφή τους δεν χρησιµοποιείται τεχνητή τροφή. Επιπλέον ο αναγκαίος γόνος µυδιών 

εξασφαλίζεται από την µονάδα µε την χρήση γονοσυλλεκτών και δεν αφαιρείται από τους άγριους 
πληθυσµούς µυδιών του Θερµαϊκού κόλπου.   

Ο φορέας διαχείρισης Θερµαϊκού κόλπου γνωµοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.   
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Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία 

µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ 

που της απεστάλη και γνωµοδοτεί θετικά για τη λειτουργία και αναβάθµιση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα 

µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στην εν λόγω 

ΜΠΕ, µε τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Το σκάφος να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες, να ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλείας και 
να είναι εφοδιασµένο µε ελαιοδιαχωριστή, για την κατακράτηση των ελαιωδών ουσιών και καυσίµων 

του. 

2. Κατά τη λειτουργία και ελλιµενισµό του σκάφους να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την 

προστασία του βυθού, των βενθικών οργανισµών και την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας, 
σύµφωνα µε το ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α/77), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε το π.δ. 55/98 

(ΦΕΚ58Α/98) 

3. Ο φορέας οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του ν.2252/94 (ΦΕΚ192Α/94) 'Κύρωση ∆ιεθνούς 

Σύµβασης για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 

1990 και άλλες διατάξεις
1
 και του π.δ. 11/02 (ΦΕΚ6Α/02) Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης για την 

αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες'. Να υπάρχει διαθέσιµος 
εγκεκριµένος εξοπλισµός πρόληψης και καταπολέµησης της ρύπανσης. 

4. Απαγορεύεται η άσκηση εργασιών (συντήρηση, επισκευή κτλ), στο σκάφος, πέραν αυτών που αφορούν 

στην άσκηση της οστρακοκαλλιέργειας. 

για τα απόβλητα προτείνονται οι κάτωθι όροι: 

5. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής. 
6. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων, τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασµένους χώρους 

(ανοικτές εστίες καύσης). 
7. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται µε υγειονοµικό τρόπο. Τα πάσης φύσεως στερεά 

απόβλητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη, να αποθηκεύονται 
σε ειδικούς κάδους ανά είδος και τα λοιπά, µη αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα, να αποµακρύνονται, είτε 
από συνεργεία αποκοµιδής του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από ειδικά αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής/ 
µεταφοράς στερεών αποβλήτων, προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών 

αποβλήτων. Τα απόβλητα ειδικών ρευµάτων, όπως άχρηστες συσκευασίες, πλαστικά δίχτυα, καθώς και 
τα λοιπά αξιοποιήσιµα απόβλητα (π.χ. µέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να αποµακρύνονται για 

αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτηµένους φορείς συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για τα 

ειδικά ρεύµατα αποβλήτων, οι αδειοδοτηµένοι φορείς, θα πρέπει να είναι συµβεβληµένοι µε τα 

αντίστοιχα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

8. Να τηρείται µητρώο διαχείρισης αποβλήτων, το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, Κεφάλαιο 12 του Παραρτήµατος της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (Πίνακας 1), καθώς 
επίσης να τηρούνται αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και βεβαιώσεων αξιοποίησης ή/και διάθεσης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 4042/12, το χρονολογικό αρχείο, το οποίο τηρείται, θα πρέπει να 

περιέχει στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον 

προορισµό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο µεταφοράς και τη µέθοδο επεξεργασίας που 

προβλέπονται για τα απόβλητα. 

9. Να διαβιβάζεται στις ∆/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και στο Τµήµα 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., κατά το µήνα Φεβρουάριο, κάθε έτους, έκθεση µε 
στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε η δραστηριότητα κατά τον προηγούµενο 

χρόνο. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 42, παρ.1 του ν. 4042/12, καθιερώνεται ηλεκτρονικό 

σύστηµα συστηµατικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων, στο οποίο θα εισάγονται, µέσω διαδικτύου, από τους υπόχρεους οι Ετήσιες Εκθέσεις 

Παραγωγού Αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. 

Εποµένως, µετά την υλοποίηση του ανωτέρω συστήµατος καταχώρησης, θα πρέπει, µε ευθύνη του 

φορέα, να καταχωρούνται τα ανωτέρω στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα. 

10. Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, (π.χ. ακατάλληλα όστρακα, όστρακα µε υπολείµµατα µαλακού 

ιστού κλπ), να γίνεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους κανονισµούς ΕΚ 1069/09 και ΕΚ 142/11 

και µετά από έγκριση από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Τα υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς 
περιέκτες, οι οποίοι να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, για περαιτέρω επεξεργασία και 
τελική διάθεση. 
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11. Όταν τεθεί σε εφαρµογή η Π.Ο.Α.Υ. της περιοχής θα πρέπει η κάθε µονάδα να συµµορφωθεί πλήρως µε 
τους όρους που θα αναφέρονται στην Π.Ο.Α.Υ. 

12. Να µη χρησιµοποιούνται ως πλωτήρες βαρέλια τα οποία να έχουν υπολείµµατα προηγούµενης χρήσης 
τους όπως φυτοφάρµακα και τα οποία δεν έχουν απολυµανθεί πρώτα. Ο ιδιοκτήτης της κάθε µονάδας 
θα είναι υπεύθυνος να έχει στην κατοχή του τα παραστατικά αγοράς των βαρελιών ή και της 
απολύµανσης τους. Επιπλέον, ο κάθε ιδιοκτήτης να µαρκάρει µε µοναδικό τρόπο (π.χ. ανεξίτηλος 
µαρκαδόρος ή µοναδικό σηµάδι) τα βαρέλια του. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

παρασυρθούνε από την θάλασσα, ο ιδιοκτήτης τους είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή τους. 
13. Η µονάδα να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, παραστατικά, µητρώα καταγραφής κλπ.), βάσει των 

οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και τους 
περιβαλλοντικούς όρους, τα οποία και θα επιδεικνύει σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. 

14. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο κύριος του έργου να αποµακρύνει τα 

αγκυροβόλια σε αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και τα σκοινιά και τους πλωτήρες σε αδειοδοτηµένη µονάδα ανακύκλωσης 
πλαστικών υλικών. 

15. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
 

 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 

 

 

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. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

6. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

7. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
8. Αβραµίδης Γαβριήλ 

9. Μήττας Χρήστος 
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