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Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/17-12-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  135  / 2021 

         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. 
οικ.810396(984)/13-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 13-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11-3-2020 τ. Α). 
            Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2.Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος         

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            3. Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος 

4.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος       4. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος 

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

  8. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος  

      9.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 10. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   11. Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

            Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
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τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης δραστηριότητας 
«Υφιστάμενες Υποδομές και Εγκαταστάσεις Αλιευτικού Καταφυγίου Γρίτσας 
Λιτοχώρου στην Δ.Ε Λιτοχώρου Δ. Δίου-Ολύμπου, ΠΕ Πιερίας» και έδωσε το λόγο 
στον  κ. Σιάσιο Αθανάσιο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
Π.Ε. Πιερίας, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 527377/2277/26-11-
2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
i) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160A/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)  
Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος 
όπως ισχύει 
ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ... 
iii) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α΄/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ... και λοιπές 
διατάξεις» 
iv) Υ.Α. αριθ. Οικ. 2307/2016/ΦΕΚ 439/Β/2018 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 
απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)...» Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/21.09.2011  
v) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας.  
vi) ΚΥΑ 44105/1398/Ε.103 (ΦΕΚ 1890Β΄/1-8-2013) “Τροποποίηση της ΚΥΑ 29459/1510/2005”  Καθορισμός 
εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους…(Β΄992) και (Β΄1131)….΄΄ 
vii) Τo με ΑΠ: 525118/645/23-08-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ 
(Α.Π.:527377/2277/24-08-2021 της Υπηρεσίας μας) “Aποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ 
– Υφιστάμενες Υποδομές και Εγκαταστάσεις Αλιευτικού Καταφυγίου Γρίτσας Λιτοχώρου στην Δ.Ε 
Λιτοχώρου Δ. Δίου-Ολύμπου, ΠΕ Πιερίας” 

3..ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Σκοπός της μελέτης είναι η έκδοση περιβαλλοντικών όρων του Αλιευτικού καταφυγίου που αφορούν τις 
υφιστάμενες αδειοδοτημένες υποδομές. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας εκτός από 
αναγκαία περιβαλλοντική υποχρέωση είναι και απαραίτητη για την νόμιμη λειτουργία του αλλά και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει και η διοίκηση του ΛΤ Πιερίας. Το 
υπό μελέτη έργο στερείται Περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε ισχύ, καθώς η παράταση της διάρκειας ισχύος 
της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 1109/12-02-09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ήταν ως τη 
συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλαδή μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2019. Η 
κατάταξη του εν λόγω έργου έγινε με την υπ’ αριθμό 1958 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012) απόφαση «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Το περιεχόμενο της μελέτης είναι 
σύμφωνα με την ΥΑ 170225/ΦΕΚ135Β/27-1-2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α», παράρτημα 4.9 της άνω ΥΑ, 
για την ομάδα 3ή «Λιμενικά Έργα». Τέλος, σημειώνεται ότι πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα κι 
επομένως για τη σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90). Για το υπό 
μελέτη έργο έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι με την  

1. Απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ με ΑΠ4893/08-10-2003 ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ για Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου «Ολοκλήρωση και βελτίωση του Λιμένα Δήμου Λιτοχώρου, ΠΕ Πιερίας από την ΔΙΠΕΧΩ 
Κεντρικής Μακεδονίας 
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2. Απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ με ΑΠ11584/27-11-2006 ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ, Τροποποίηση της Απόφαση του ΓΓ 
της ΠΚΜ με ΑΠ4893/08-10-2003 ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ για Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου « 
Ολοκλήρωση και βελτίωση του Λιμένα Δήμου Λιτοχώρου, ΠΕ Πιερίας και Αναβάθμιση Λιμένα Λιτοχώρου για 
τις ανάγκες μεταφοράς υλικών για την Κατασκευή του Έργου Επέκταση διαδρόμου Μεταφορά Υλικών για 
την Κατασκευή του έργου Επέκταση διαδρόμου Προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παράλληλου 
Τροχοδρόμου) Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης-Μακεδονία 3. Απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ με ΑΠ1109/12-
02-2009.ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ για ανανέωση τροποποίηση της ΑΠ11584/27-11-06 του έργου Αναβάθμιση Λιμένα 
Λιτοχώρου για τις ανάγκες μεταφορά υλικών για την Κατασκευή του Έργου Επέκταση διαδρόμου Μεταφορά 
Υλικών για την Κατασκευή του έργου Επέκταση διαδρόμου Προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά 
παράλληλου Τροχοδρόμου) Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης-Μακεδονία σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 2,παρ 8γ του Ν.4014/2011»  

4. Απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ με ΑΠ3790/25-05-2015 ΔΙΠΕΧΩ/ΑΔΜΘ Παράταση διάρκειας ισχύος των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 1109/12-02-09 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο έργο «Αναβάθμιση του Λιμένα Γρίτσας Λιτοχώρου για τις Ανάγκες 
Μεταφοράς Υλικών για την Κατασκευή του Έργου: ‘Επέκταση διαδρόμου Προσαπογειώσεων Αεροσκαφών 
10-28 (μετά Παράλληλου Τροχοδρόμου) Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης – Μακεδονία», σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014/2011. 

Όλοι οι λιμένες της Πιερίας που είναι στην ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας, συμπεριλαμβανομένου και 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Γρίτσας Λιτοχώρου καθορίστηκαν ως λιμένες τοπικής σημασίας. Στην παρούσα 
μελέτη εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν στο λιμένα από την λειτουργία του 
αλιευτικού καταφυγίου. Το λιμάνι της Γρίτσας εντοπίζεται, στο νότιο άκρο της ακτής Γρίτσας Λιτοχώρου. Στο 
λιμένα προσδένουν αλιευτικά και μικρά σκάφη. Ακόμα, στο λιμενικό χώρο πραγματοποιούνται οι διεργασίες 
φόρτωσης – εκφόρτωση φορτηγίδων. Εκτός από το χώρο ελλιμενισμού, οι φορτηγίδες αγκυροβολούν και 
στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής. Στη θαλάσσια περιοχή παρατηρείται η τοποθέτηση θυννείων για την 
αλιεία μεταναστευτικών ιχθύων και μυδοκαλλιέργειες.Είναι υπήνεμο στο βορρά με βάθος 6 m, με προκυμαία 
που δημιουργήθηκε με πασσαλόμπηξη και για την κατασκευή του χρειάστηκε κρηπίδωση της ακτής. 
Παρατηρείται ότι ο κυματοθραύστης είναι κατασκευασμένος από φυσικούς ογκόλιθους που διατάσσονται σε 
τραπεζοειδή πρισματική μορφή. Επίσης, παρατηρείται ότι το πλήθος των αλιευτικών σκαφών είναι αρκετά 
μικρό και τοπικού χαρακτήρα. Κατά μέσο όρο περίπου, 40 σκάφη παράκτιας αλιείας, 3 φορτηγίδες και 1 
επιβατικό-τουριστικό. Υπάγεται γεωγραφικώς στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Το λιμάνι διαθέτει προβλήτα για την 
απόθεση των αδρανών στα φορτηγά πλοία βρίσκεται σε κομβικό σημείο που αναδεικνύει τους εμπορικούς 
του ρόλους (κοντά στο Λιτόχωρο, έχει μικρή απόσταση από τον κόμβο του Δίου, η απόσταση από τη 
Θεσσαλονίκη είναι 80 km).Η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων του αλιευτικού καταφυγίου 
προβλέπεται να γίνεται στα πλαίσια του υπό έγκριση «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» από 
πλοία των λιμένων αρμοδιότητας του Λ.Τ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο φορέας διαχείριης του λιμένα θα 
πρέπει να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας που δύνανται να προκληθούν από τη συνήθη λειτουργία των 
λιμενικών εγκαταστάσεων του. Τυχόν περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή του καταφυγίου 
αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 
από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες». Ο λιμένας είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο υδροδότησης της 
ΔΕΥΑΝΟ , όπως προκύπτει με την με Αρ. Πρωτ.: 1590/12/07/2021. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει 
εγκατεστημένος μετρητής για την παροχή και προτείνεται η τοποθέτηση του. Το αλιευτικό καταφύγιο δεν 
εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ Β 354/17-2-2016/Οδηγία SEVESO IΙI):  

Απόβλητα  

Τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία του λιμένα μπορεί να είναι:  

► λύματα αστικής φύσης από τα σκάφη και από τα WC,  

► ελαιώδη κατάλοιπα από τις μηχανές των σκαφών,  

► ορυκτέλαια και πετρέλαιο από τα σεντινόνερα των σκαφών,  

► ξαλμύρισμα των καταστρωμάτων των σκαφών,  

► υπολείμματα των υφαλοχρωμάτων.  
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Οι ποσότητες αστικών λυμάτων από τα σκάφη δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν στην παρούσα φάση. 
Εκτιμάται πάντως ότι οι ποσότητες είναι μικρές καθώς συνήθως τα αλιευτικά σκάφη και ειδικότερα τα 
ερασιτεχνικά δεν διαθέτουν δεξαμενή συλλογής των λυμάτων. Η διαχείριση των υπόλοιπων υγρών 
αποβλήτων θα γίνεται ανάλογα του είδους τους (ελαιώδη κατάλοιπα, σεντινόνερα, στραγγίσματα, κ.λπ.) και 
βάση του Σχεδίου Διαχείρισης Πετρελαιοειδών καταλοίπων και απορριμμάτων πλοίων που έχει εκπονηθεί 
από το ΛΤ Πιερίας. Οι ποσότητες εκτιμάται ότι θα είναι μικρές και εξαρτώνται από το είδος και μέγεθος των 
σκαφών που θα παραβάλουν. Τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη λειτουργία του λιμένα, έχουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιακών απορριμμάτων αλλά θα παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σε πλαστικό 
και αλουμίνιο (εμφιαλωμένο νερό και αναψυκτικά και εν γένει συσκευασίες). Τα απορρίμματα από τα σκάφη 
αφορούν σε σχετικά μικρές ποσότητες. Ο αναμενόμενος όγκος απορριμμάτων ανέρχεται σε 684kg ήτοι 1.140 
lt περίπου. Στην εγκατάσταση παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες επικίνδυνα απορρίμματα (συσκευασίες 
χρωμάτων, ορυκτελαίων, μπαταρίες, στουπιά ρυπασμένα από λάδια κ.λπ.) από τα σκάφη. Η διαχείριση τους 
θα γίνεται ανάλογα του είδους τους και βάση του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει εκπονηθεί 
από το ΛΤ Πιερίας. Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων και διάθεση αυτών  

Τα παραγόμενα απόβλητα από την λειτουργία της εγκατάστασης έχουν ως ακολούθως :  

 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τα σκάφη σε τυχόν εργασίες στις μηχανές τους 

με κωδικό ΕΚΑ 13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης  Σεντινόνερα «Έλαια 

υδροσυλλεκτών» με κωδικό ΕΚΑ 13 04 02* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων τους  
Συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι με Ε.Κ.Α. 15 01 01, οι οποίες θα προέλθουν από τις συσκευασίες των υλικών 
που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες. Τα εν λόγω απορρίμματα, θα εναποθέτονται στους 
προβλεπόμενους κάδους ανακύκλωσης (μπλε) της Τ.Κ. και από εκεί θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα 

ανακύκλωσης/ανάκτησης (μέθοδος αξιοποίησης R1)  Πλαστικά με Ε.Κ.Α. 15 01 02, τα οποία θα προέλθουν από τη 
χρήση και την αντικατάσταση των αναλώσιμων υλικών. Τα εν λόγω απόβλητα, θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία 
εναπόθεσης και περισυλλογής όπως προηγουμένως και θα γίνεται η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 

ανακύκλωσης/ανάκτησης (μέθοδος αξιοποίησης R3)  Μεταλλικές συσκευασίες με Ε.Κ.Α. 15 01 04, οι οποίες 
προέρχονται από υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες. Για τα εν λόγω απόβλητα θα ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία σχετικά με τη περισυλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση τους (μέθοδος αξιοποίησης R3) σε αδειοδοτημένη 
μονάδα ανακύκλωσης/ανάκτησης, Τα οικιακά απόβλητα, σκουπίδια και άχρηστα υλικά με Ε.Κ.Α. 20 03 01 ανάμεικτα 
δημοτικά απόβλητα προερχόμενα από τους χρήστες του λιμανιού με την ποσότητα να υπολογίζεται σε ετήσια βάση 
500 κιλά. Σε περίπτωση ατυχήματος ή / και βυθίσεως σκάφους, οι διαρροές μπορεί να είναι σημαντικές και οι 
επιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικές και επικίνδυνες. Για την αποφυγή τέτοιου είδους επιπτώσεων ο λιμένας υπάγεται 
στις προβλέψεις του «Σχεδίου έκτακτης ανάγκης (PCP) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από 
πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» το οποίο αφορά το σύνολο των λιμένων αρμοδιότητας του Λιμενικού 
Ταμείου Πιερίας. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός 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  Υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία 
μας γνωμοδοτεί  θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα 
μέτρα  αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ.  

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας  χωρίς την απαίτηση πρόσθετων 
όρων-προϋποθέσεων”

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
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ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το άρθρο 61, παρ. 8 του Ν.4873/21 (ΦΕΚ 248 Α/16-12-2021.  
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης 
δραστηριότητας «Υφιστάμενες Υποδομές και Εγκαταστάσεις Αλιευτικού Καταφυγίου 
Γρίτσας Λιτοχώρου στην Δ.Ε Λιτοχώρου Δ. Δίου-Ολύμπου, ΠΕ Πιερίας, χωρίς την 
απαίτηση πρόσθετων-όρων-προϋποθέσεων , σύμφωνα με το έντυπο τυποποιημένης 
γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 527377/2277/26-11-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας).  
 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                       

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                       
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