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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                   ΘΕΜΑ 10ο 
Γνωµοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Πλωτή µονάδα 

µυδοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long-line’’ µε νέο φορέα τους κ. Κελπέκη Ευάγγελο του Σταύρου και 
Κελπέκη Σταύρο του Ευαγγέλου, στην υφιστάµενη θέση Χ23, στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. Χαλάστρας, 
της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε θαλάσσια 

έκταση 15 στρ. και δυναµικότητα έως 100 τον./έτος 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Πλωτή µονάδα µυδοκαλλιέργειας 
µε το σύστηµα long-line’’ µε νέο φορέα τους κ. Κελπέκη Ευάγγελο του Σταύρου και Κελπέκη Σταύρο του 

Ευαγγέλου, στην υφιστάµενη θέση Χ23, στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. Χαλάστρας, της ∆.Ε. Χαλάστρας, 
του ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και 
δυναµικότητα έως 100 τον./έτος» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 952/01-07-2019 

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 

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: 02 Αυγούστου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 418697 (248) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 97/24-07-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 11/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 952/01-07-2019 

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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Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 162252 (3990)/21-06-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι η µονάδα είναι 
υφιστάµενη, ο προηγούµενος µισθωτής κηρύχθηκε έκπτωτος, η άδειά του ανακλήθηκε και ο νέος φορέας 
υπέβαλε αίτηµα µίσθωσης της ανωτέρω θέσης. Στη συνέχεια ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά. Κατόπιν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από 

τους κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο και κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικά µέλη, καθώς και από τον κ. Τζόλλα 

Μιχάλη, Πρόεδρο, στις οποίες απάντησε η κ. Ιορδανίδου.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – 

Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και η  κ. Χαραλαµπίδου 

∆έσποινα, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 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.: 162252 (3990)/21-06-2019 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 952/01-07-2019 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 έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Πλωτή µονάδα 

µυδοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long-line’’ µε νέο φορέα τους κ. Κελπέκη Ευάγγελο του Σταύρου και 
Κελπέκη Σταύρο του Ευαγγέλου, στην υφιστάµενη θέση Χ23, στη θαλάσσια περιοχή της ∆.Κ. Χαλάστρας, 
της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε θαλάσσια 

έκταση 15 στρ. και δυναµικότητα έως 100 τον./έτος, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

παρατίθενται κατωτέρω. 

 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα «Πλωτή µονάδα µυδοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long-line», 
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µε νέο φορέα τους Κελπέκη Ευάγγελο του Σταύρου και Κελπέκη Σταύρο του Ευάγγελου, στην υφιστάµενη 

θέση Χ23 της θαλάσσιας περιοχής ∆.Κ. Χαλάστρας, ∆.Ε. Χαλάστρας, ∆. ∆έλτα, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Συνοπτικά στοιχεία της δραστηριότητας 

• Έκταση καλλιέργειας: 15 στρέµµατα 

• Η έκταση των 15 στρεµµάτων στη θαλάσσια περιοχή ∆.Κ. Χαλάστρας, ∆.Ε. Χαλάστρας, ∆. ∆έλτα, 

σύµφωνα µε την «Προέγκριση για παραχώρηση µε µίσθωση θαλάσσιας έκτασης για την ίδρυση και 
λειτουργία νέας µονάδας µυδοκαλλιέργειας...» (Α∆Α: 7ΜΝΞΟΡ1Υ-Σ7Κ), ορίζεται από τα σταθερά 

σηµεία Π, Ρ, Σ, Τ, τα οποία απεικονίζονται στο, θεωρηµένο από τη ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων 

Κεντρικής Μακεδονίας Α.∆.Μ. - Θ., τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ιπλ/χου Αγρονόµου – Τοπογράφου 

Μηχανικού κου Ι. Καρανίκα, µε συντεταγµένες ως εξής: 

ΕΓΣΑ '87 

Σηµεία Χ Υ 

Π23 399288 4488648 

Ρ23 399376 4488606 

Σ23 399312 4488469 

Τ23 399224 4488514 

 

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

µε το σύστηµα “LONG-LINE” 

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

καρκινοειδών και µαλακίων”) 

• Μέγεθος µονάδας                  : 15 στρ. (ωφέλιµη έκταση: 13,3), µε δυναµικότητα έως 100 tn/έτος 

• ∆/νση επιχείρησης                 :  Τ.Κ. 57300, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 

 

Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η µονάδα εµπίπτει στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Α 17, της 
υπ' αρ. 31722/2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2505 Β΄/04-11-2011)  : «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες....» {(vii) σχετ.}. 

Η µονάδα προτείνεται να εγκατασταθεί σε 11 παράλληλες σειρές εκτροφής, µήκους 133m η καθεµία, που 

απέχουν µεταξύ τους 10m και βρίσκονται µεταξύ των ισοβαθών των 14m και 17m. 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ΜΠΕ, το µήκος των αρµαθών (που βρίσκεται βυθισµένο στη στήλη του 

νερού) θα ισούται µε 2,27m και πάντως δε θα υπερβαίνει τα 4m, 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, 
µεταξύ 14 και 15m, στο οποίο θα εκτείνεται η µονάδα, είναι υπερτριπλάσιο του µέγιστου µήκους του 

αρµαθού (14m > 3x4m)}.  

Η κάθε σειρά παραγωγής προσδένεται µε δύο αγκυροβόλια (µπλόκια) στις άκρες, ενώ η πλευστότητα της 
µονάδας εξασφαλίζεται µε τη χρήση 300 πλωτήρων (όγκου 220lt). Από την έκταση των 15 στρεµµάτων, η 

συνολική ωφέλιµη επιφάνεια που θα καλύπτεται θα ανέρχεται σε 13,3 στρ.. 

Τέλος, µε δεδοµένο ότι η οι αρµαθοί τοποθετούνται ανά 0,5m σε κάθε σειρά (τοποθετούνται δηλ. 267 

αρµαθοί σε κάθε µονή σειρά µήκους 133m), ο νέος αριθµός τους θα ανέρχεται σε 2.937. Επίσης, µε δεδοµένο 

ότι η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 15kg µυδιών ανά µέτρο αρµαθού ή 34 κιλά µυδιών/αρµαθό περίπου (µε 
δεδοµένο ότι το µήκος κάθε αρµαθού ισούται µε 2,27m), η συνολική δυναµικότητα εκτιµάται ότι δε θα 

ΑΔΑ: Ψ6427ΛΛ-2ΓΨ



http://www.pkm.gov.gr 4 

Η λειτουργία της µονάδας υποστηρίζεται από σκάφος, για το οποίο εµµέσως προκύπτει από τη ΜΠΕ ότι θα 

ελλιµενίζεται στο αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται στις εκβολές του ποταµού Λουδία, δεδοµένου ότι στη 

σελ. 4 της Μελέτης αναφέρεται ο Α∆Α της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε θέµα: 

«Ανανέωση–Τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 70983/24-12-99 ΚΥΑ µε την οποία εγκρίνονται οι 

Περιβαλλοντικοί  Όροι του έργου «Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταµού 
Λουδία», στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης». 

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

µελετητικού πτυχίου, σε συνεργασία µε κτηνίατρο – ιχθυολόγο,  είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές ΜΠΕ, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) {(x) σχετ.}, 

ως προς τη διάρθρωση και σε γενικές γραµµές ως προς το περιεχόµενο, που αναφέρονται στην οικεία 

απόφαση. 

∆ύο παρατηρήσεις της Υπηρεσίας ως προς την ακρίβεια των περιεχοµένων της ΜΠΕ είναι οι εξής: α) τα 

αναφερόµενα στη Μελέτη στερεά απόβλητα από τη λειτουργία της µονάδας περιορίζονται στα απολύτως 
στοιχειώδη, µε κωδικό Ε.Κ.Α. 02 01 04 (πλωτήρες, σχοινιά κτλ) και όχι σε άλλα που συνήθως προκύπτουν 

από ανάλογες µονάδες, όπως π.χ. αλλοιωµένα ή ακατάλληλα όστρακα –  µε κωδικό Ε.Κ.Α. 02 01 02 – µε τη 

δικαιολογία ότι τα µύδια εξάγονται σε άλλες χώρες µε τους αρµαθούς, εποµένως δεν προκύπτουν ζωικά 

υποπροϊόντα και β) στο κείµενο της Μελέτης αναφέρεται λανθασµένα η χωροθέτηση της µονάδας εντός 
περιοχής του δικτύου NATURA 2000, ενώ στην πραγµατικότητα βρίσκεται εκτός, όπως προκύπτει από το 

συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και τον ιστότοπο http://natura2000.eea.europa.eu και επιβεβαιώνεται από 

το υπ' αρ. 354/04-04-2019 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Θερµαϊκού Κόλπου. 

Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται να ζητήσει από το µελετητή να 

προβεί σε τυχόν σχετικές διευκρινίσεις ή/και διορθώσεις, ήδη έθεσε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις υπ' 

όψιν του όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 4070/29-05-2019 έγγραφό της, το οποίο µας κοινοποίησε. Η 

υπηρεσία θεωρεί τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον η ΜΠΕ περιλαµβάνει αναφορά στο νοµικό πλαίσιο 

που διέπει τις προστατευόµενες περιοχές, θα ήταν σκόπιµο να αναφέρει τις επικαιροποιηµένες διατάξεις, για 

λόγους ακρίβειας και ορθότητας των αναγραφοµένων. 

   Η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά στη 

λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας, καθώς ο νέος φορέας νοµιµοποιείται να αιτηθεί την επανίδρυσή 

της, βάσει του σκεπτικού που αναλύεται στην προαναφερόµενη Προέγκριση για παραχώρηση µε 
µίσθωση θαλάσσιας έκτασης, ως εξής : 

Τεκµηρίωση δυνατότητας επανίδρυσης µονάδας στην αναφερόµενη θέση 

Όπως αναφέρεται στην Προέγκριση για παραχώρηση, µε µίσθωση θαλάσσιας έκτασης, για την ίδρυση και 
λειτουργία νέας µονάδας µυδοκαλλιέργειας µε Α∆Α: 7ΜΝΞΟΡ1Υ-Σ7Κ, η αιτούµενη θαλάσσια έκταση 

(τεµάχιο Χ23 στη θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας) αποτελεί υφιστάµενη θέση µονάδας µυδοκαλλιέργειας 
από το έτος 1993, ο δε προηγούµενος µισθωτής κηρύχθηκε έκπτωτος και η άδεια λειτουργίας της µονάδας του 

ανακλήθηκε, ενώ ο νέος φορέας υπέβαλε αίτηµα για τη µίσθωση της συγκεκριµένης θαλάσσιας έκτασης πριν 

την έκδοση του Ν. 4282/2014, εποµένως δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη 

ισχύος του, σύµφωνα µε το άρθρο 27 § 5 αυτού. Οι προηγούµενες διατάξεις όριζαν ότι για τις θαλάσσιες 
εκτάσεις που δε µισθώνονταν αρχικά µε δηµοπρασία εφαρµοζόταν η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή 

αναµίσθωσης αυτών, εποµένως η παρούσα θαλάσσια έκταση δύναται να εκµισθωθεί σε νέο φορέα, παρά την 

ανάκληση άδειας λειτουργίας προηγούµενου φορέα και τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 § 1 του Ν. 

4282/2014 (ΦΕΚ Α΄ 182). 

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 χρήσιµο να έχουν 

συµπεριληφθεί από το συντάξαντα Μηχανικό τα όρια της ΠΑΥ Α 17, όπως 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. (Α∆Α: Β41Γ7ΛΛ-ΗΑ0), τουλάχιστον µε τη µορφή ενός από τους χάρτες, που αναφέρονται στις 
παραγράφους 15.1 και 15.2 του Παραρτήµατος 2 της (x) σχετικής: «Βασικές προδιαγραφές Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας» (χάρτης προσανατολισµού 

και χάρτης περιοχής µελέτης). 

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 για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πλωτή µονάδα µυδοκαλλιέργειας µε το 
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σύστηµα long-line», των Κελπέκη Ευάγγελου του Σταύρου και Κελπέκη Σταύρου του Ευάγγελου, στην 

υφιστάµενη θέση µυδοκαλλιέργειας Χ23, στη θαλάσσια περιοχή ∆.Κ. Χαλάστρας, 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 προβλεπόµενης έκτασης των 15,00 στρεµµάτων, 

σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην «Προέγκριση για παραχώρηση µε µίσθωση θαλάσσιας έκτασης 
για την ίδρυση και λειτουργία µονάδας µυδοκαλλιέργειας ...» (Α∆Α: 7ΜΝΞΟΡ1Υ-Σ7Κ). 

(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 8.2.2 της ΜΠΕ). 

Ως προς τη χρήση φυσικών πόρων : 

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

Για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης Άδειας χρήσης νερού, 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/των µελετητή/-τών 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, 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 Ευρωπαϊκού 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. 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 αρµόδια υπηρεσία της 
Μ.Ε.Θ.. 

(η) Ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας των ιζηµάτων, κάτω από τη µονάδα, 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. Ως εκ τούτου προτείνει να συµπεριληφθεί στην Απόφαση Ε.Π.Ο. ένα 

πρόγραµµα αναλύσεων (σε ετήσια ή διετή π.χ. βάση), το οποίο να καλύπτει βασικές απαιτήσεις για 

την εξέταση της σύστασης και κυρίως του ρυθµού εναπόθεσης του ιζήµατος, ο οποίος µετρήθηκε από 

5mm έως 10mm/έτος από το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του 

Τµήµατος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., σύµφωνα µε την παράγραφο 11.2 της ΜΠΕ, καθώς και βασικές 
απαιτήσεις ως προς τυχόν αλλαγές σε πληθυσµούς βενθικών οργανισµών που αναπτύσσονται στη 

θέση αυτή, ώστε να προληφθεί ενδεχόµενη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του ιζήµατος. Για το 

δεύτερο σκέλος η υπηρεσία ήδη πρότεινε, στο υπ' αρ. οικ. 306445 (7310)/15-05-19 έγγραφό της προς 
την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, τη συµπλήρωση της ΜΠΕ, εάν είναι δυνατόν, µε στοιχεία για είδη 

του πελαγικού και βενθικού συστήµατος στην περιοχή µελέτης, ώστε να µπορούν να ενταχθούν σε 
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πρόγραµµα παρακολούθησης στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος που δύναται να επηρεαστούν από 

τη λειτουργία της µονάδας. 

         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 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 και περιβαλλοντικά 

αποδεκτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Η.Π. 

50910/2727/2003 και οικ. 58971/5144/2016, όπως ισχύουν).  

(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, 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. 

ΑΔΑ: Ψ6427ΛΛ-2ΓΨ



http://www.pkm.gov.gr 7 

4. Λοιποί Όροι 
(κ) Σε περίπτωση τροποποίησης της νοµοθεσίας σχετικά µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες ή έγκρισης της ΠΟΑΥ Χαλάστρας, 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 

 

 

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. Κελεσίδου Χρηστίνα 

4. Ασπασίδης Γεώργιος 
5. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

6. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

7. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

8. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
9. Αβραµίδης Γαβριήλ 

10. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
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