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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 29η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 333/2017 

Σήμερα 21/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.187100/15-9-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
15-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ίδρυση πλωτής μονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών 
(μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της Ανδρέας Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων 
στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα οκτώ (88) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος,  Καπάταης Χρήστος,  
Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία 
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,  
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης 
Γεώργιος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ. κ.:  
Γιάμαλη Αναστασία, Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιμιλία, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ψαραδέλης Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν από την 
ψηφοφορία του θέματος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
147613/17/12-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 
3051/Β/5-9-2017). 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 97087/11 – 05 – 17 (ΦΕΚ 1688/τ.Β/16-5-2017) απόφαση της 
Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 
97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 
(ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017) όμοιες», με 
ΑΔΑ: 7ΖΩΘ7Λ7-Η1Α. 

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων», όπως ισχύει. 

7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με 
την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

8. Την αρ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505/Β΄/4-11-2011) Έγκριση Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού. 

9. Την από 30/12/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄184) «Ρύθμιση 
κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού, με το οποίο 
τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 
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10. Το Άρθρο Δεύτερο του Ν. 4366/15-2-2016 (Α΄ 18) με το οποίο κυρώθηκε και 
απέκτησε ισχύ νόμου η από 30/12/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 
184). 

11. Τον Ν. 4282/29-8-2014 (Α΄ 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες 
διατάξεις» 

12. Την ΚΥΑ 263/24823/26-2-2016 (ΦΕΚ 583/Β΄/4-3-2016) «Απλή μετατόπιση της 
θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας» 

13. Τον Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις». 

14. Την Α.Π. οικ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων 
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων». 

15. Την με αρ. πρωτ. 822/50278/22-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ) Κοινή Εγκύκλιο των 
Υπουργείων ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: 
«Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις υδατοκαλλιέργειες» 

16. Την με αρ. πρωτ. 869/53171/26-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Β-Ω6Σ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Διευκρινίσεις και 
ενημέρωση για την Κοινή Εγκύκλιο για την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (αρ. 
822/50278/22-04-2013)» 

17. Την με αρ. πρωτ. 1285/77181/20-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΒ-31Η) Κοινή Εγκύκλιο των 
Υπουργείων ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: 
«Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 822/50278/22-04-2013 σχετικά με την εφαρμογή 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες» 

18. Την με αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ 
Β’/2505/04-11-2011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» για την Περιφέρεια Αττικής. 

19. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί “υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
(κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)” και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 
της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
“υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα…” 

20. Το άρθρο 5 του Ν. 4447/23-12-2016 (Α΄241) «Χωροταξικός σχεδιασμός – 
Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

21. Το με αρ. πρωτ. οικ. 133948/29-06-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 147613/13-07-2017) 
διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής της ΜΠΕ που αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας καλλιέργειας 
οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της Ανδρέας 
Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων σε 
θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά 
Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων και του αρ. πρωτ. 48272/2615/16-6-2017 
διαβιβαστικού της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
συνημμένα: 

α) Την από Μάρτιο 2017 ΜΠΕ. 
β) Το από Απρίλιο 2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα, σε κλίμακα 1:5000. 
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γ) Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστα 
έγγραφα της (α) σχετικής ΜΠΕ. 

Δ) Φωτογραφική τεκμηρίωση. 
22. Την με αρ. πρωτ. 17090/26-07-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 157679/26-07-2017) 

αίτηση του Δήμου Σαλαμίνας για χορήγηση αντιγράφου της ΜΠΕ, στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

23.  Το από 8-9-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μελετητικής εταιρείας 
ΝΑΥΣ – ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (αρ. πρωτ. εισερχ. 181722/8-9-
2017) στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΑΥ στην οποία θα 
χωροθετηθεί η μονάδα, τις χερσαίες εγκαταστάσεις και με συνημμένο το αρ. πρωτ. 
18413/30-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωροταξίας/Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής/Γεν. 
Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού. 

24. Το από 01-09-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Σαλαμίνας 
(αρ. πρωτ. εισερχ. 177047/01-09-2017) με συνημμένα: α) Έντυπο Δ11 απόψεων 
ενδιαφερομένου κοινού, β) την με αρ. πρωτ. 19521/31-08-2017 γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας και 
γ) την υπ’ αρ. 132/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία 
γνωμοδοτεί αρνητικά για το έργο. 

 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας 
καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της 
Ανδρέας Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων 
σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά 
Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, με συνημμένη την από Μάρτιο 2017 ΜΠΕ, η οποία 
διαβιβάσθηκε με το (21) σχετικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της 
Περιφέρειας Αττικής, για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας καλλιέργειας 
οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της Ανδρέας 
Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων σε 
θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά 
Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων.  
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Εικόνα 1: Θέση της εξεταζόμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας. 
 

 Στην εικόνα που ακολουθεί, που αποτελεί απόσπασμα χάρτη του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή καθώς και η ΠΑΥ (Περιοχή Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών) Α.10. «Σαλαμίνα – Μέγαρα». Είναι προφανές ότι η περιοχή μελέτης 
βρίσκεται εκτός της Π.Α.Υ. Α.10.  

 

   
 

Εικόνα 2: Θέση της εξεταζόμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στο χάρτη που συνοδεύει το 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και 

της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 
 

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται, σύμφωνα με την ΜΠΕ αλλά και το συνημμένο με το (23) 
σχετικό έγγραφο του Τμήματος Χωροταξίας/Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής/Γεν. Γραμματεία Τουριστικής 
Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, εντός 
Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) κατηγορίας Ε, όπως αυτές 
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καθορίστηκαν με την (8) σχετική Κ.Υ.Α. και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ε.4. Λοιπές 
ακτές Νομού Αττικής (των νησιών συμπεριλαμβανομένων). Επίσης, σύμφωνα με την (7) 
σχετική Υ.Α., το έργο του θέματος κατατάσσεται στην Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες και 
στον α/α 4: Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων, Υποκατηγορία Α2, διότι στην περιοχή 
δεν έχει καθοριστεί Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). 
 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Γ.1. Θέση  της εγκατάστασης - Λειτουργία 
 

Το πάρκο έχει διαστάσεις 169,5 x 118 μ και οι συντεταγμένες των κορυφών Α, Β, 
Γ και Δ της θαλάσσιας έκτασης  των 20 στρεμμάτων, σε ΕΓΣΑ 87, είναι:  
 

 Α Β Γ Δ 
Χ 452279,57 452365,24 452248,67 452163,00 
Υ 4204735,20 4204816,35 4204939,41 4204858,26 

 

Για την παραγωγή 194,40 τόνων/έτος οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν 
είναι: 
- 18 μονές σειρές long-line που θα απέχουν μεταξύ τους 10 μ. 
- Κάθε μία θα έχει ωφέλιμο μήκος 90 μ 
- Κάθε μία θα συγκρατεί 180 αρμαθιές ωφέλιμου μήκους 4μ η κάθε μια, οι οποίες 
τοποθετούνται ανά 0,50 μ. 
- Ο συνολικός αριθμός αρμαθιών που τοποθετούνται είναι 3.240. 
- Οι πλωτήρες τοποθετούνται ανά 10 μ. 

Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται εντός της εκμισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. 
Συγκεκριμένα η σταθεροποίηση των long – lines στην επιλεγμένη θέση θα γίνεται με τη 
βοήθεια ειδικού τύπου αγκύρων και blocks από τσιμέντο βάρους 2 τόνων έκαστο που 
τοποθετούνται σε κάθε άκρο της μακριάς γραμμής εκτροφής. 

Το βάθος της θαλάσσιας έκτασης κυμαίνεται από 22 – 23,5 μ δηλαδή είναι 
τριπλάσιο του συνολικού μήκους της κάθε αρμαθιάς, όπως προβλέπεται στην (14) 
σχετική Κοινή Εγκύκλιο. 

Αναφορικά με τα πλωτά μέσα της μονάδας, αυτά είναι: 
- 1 πλωτή αγκυροβολημένη βάρκα εργασίας διαστάσεων 12,0 x 5,0 μ και γεννήτρια 
- Μια βοηθητική βάρκα. Η πρόσβαση στη μονάδα θα γίνεται από τη Νέα Πέραμο. 
Κατά το πρώτο έτος και για την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, ο φορέας θα 

προμηθευτεί 12.432 κιλά γόνου οστράκων (μυδιών) μέσου βάρους 2 gr. Από το δεύτερο 
έτος χρησιμοποιείται ο γόνος που συγκεντρώνεται από τους ειδικούς συλλεκτήρες γόνου 
που θα τοποθετηθούν στη μονάδα. Το τελικό προϊόν θα είναι 194,40 τόνοι μυδιών που 
αντιστοιχεί σε τελικό πληθυσμό 5.556.806 οστράκων μέσου βάρους 35 gr. 

Στην οστρακοκαλλιέργεια δεν απαιτείται η χορήγηση τροφής. 
 

Γ.2. Χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές υποδομές 
 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, « σε αυτή τη φάση της λειτουργίας της μονάδας δεν 
προβλέπονται χερσαίες εγκαταστάσεις. Για την υποστήριξη της πλωτής μονάδας δεν 
απαιτούνται πλωτές δεξαμενές και έργα στην ακτογραμμή». Ο απαιτούμενος εξοπλισμός 
των πλωτών εγκαταστάσεων είναι: 

- Ανταλλακτικές αρμαθιές 
- Εξοπλισμός για το πλύσιμο των αρμαθιών 
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- Μηχανή καθαρισμού μυδιών για τον καθαρισμό τους από τους φυτικούς και 
ζωικούς οργανισμούς που προσκολλώνται επάνω τους κατά τη διάρκεια της 
εκτροφής.  
Επίσης το τελικό προϊόν της παραγωγής (μύδια) θα μεταφέρεται με αυτοκίνητα 

ψυγεία στις εγκαταστάσεις του ίδιου του φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Μύδια Νέας Περάμου – ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που λειτουργεί στην 
Αγία Τριάδα Μεγάρων Αττικής ως Κέντρο Αποστολής, Εργαστήριο Αποκελύφωσης 
Μυδιών και Κέντρο Καθαρισμού Οστρακοειδών. 
 
Γ.3. Παραγόμενα απόβλητα 
Στερεά Απόβλητα:  

Πρόκειται για τα απόβλητα από τους χώρους εκτροφής (π.χ. όστρακα, δίκτυα 
κ.λπ.) από τα σκάφη και το προσωπικό της μονάδας καθώς και τυχόν νεκρά όστρακα. 
 
Γ.4. Κριτήρια Χωροθέτησης 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της (8) σχετικής ΚΥΑ, οι αποστάσεις που πρέπει να 
πληροί μια μονάδα οστρακοκαλλιέργειας από διάφορες χρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Πεντακόσια (500) μέτρα τουλάχιστον από λειτουργούσα τουριστική μονάδα ή 
εγκατάσταση και από υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις και/ή 
προγραμματιζόμενες με βάση εγκεκριμένα ή υπό εκπόνηση (Β.1 σταδίου της 
σχετικής μελέτης) ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και 250 μέτρα εφόσον δεν υπάρχει οπτική 
επαφή. Η εξεταζόμενη μονάδα απέχει 827 μ από την ακτή και συγκεκριμένα από 
τον οικισμό Σουράβλια. 

2. Πεντακόσια (500) μέτρα τουλάχιστον από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές 
μονάδες, εξορυκτικές  εγκαταστάσεις κ.λπ.), από λιμενικές εγκαταστάσεις 
διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. Στην περιοχή χωροθέτησης της μονάδας δεν 
υφίστανται οι ανωτέρω χρήσεις. Το κρηπίδωμα πρόσδεσης στο λιμάνι της Νέας 
Περάμου βρίσκεται σε απόσταση 1,83 ναυτικών μιλίων (3,38 χλμ), ενώ ο 
λιμενίσκος του οικισμού Σουράβλια βρίσκεται σε απόσταση 0,64 ναυτικών μιλίων 
(1,18 χλμ). 

3. Πεντακόσια (500) μέτρα τουλάχιστον από καταδυτικά πάρκα του Ν. 3409/2005 
(με εξαίρεση της συνδυασμένης χωροθέτησης) και παραλίες κολύμβησης που 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τουριστικές εγκαταστάσεις ή οικιστικές περιοχές. 
Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν υφίστανται οι ανωτέρω 
χρήσεις. 

4. Ένα (1) ναυτικό μίλι από αεροδρόμια που βρίσκονται στην ακτογραμμή. Στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν τα αεροδρόμια της Ελευσίνας και των 
Μεγάρων, καλύπτεται όμως το κριτήριο της απόστασης του ενός ναυτικού μιλίου. 

5. Το έργο δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 
2000. 

6. Η απόσταση της υπό ίδρυση μονάδας από άλλες υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες 
και συγκεκριμένα την υφιστάμενη μονάδα οστρακοκαλλιέργειας του φορέα 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι 2.590 μ μετρούμενη σε 
ευθεία γραμμή, επομένως ικανοποιείται το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης των 
150 μ.  

 
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Αναφορικά με το εξεταζόμενο έργο στην παρούσα εισήγηση, η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνει τα 
ακόλουθα: 
 
1) Σχετικά με το επιτρεπτό της χωροθέτησης μονάδων οστρακοκαλλιέργειας 
στην εξεταζόμενη θέση 
 

Αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, η μελετητική εταιρεία της εξεταζόμενης ΜΠΕ 
υπέβαλε το (23) σχετικό με το οποίο μας γνωρίζει ότι παρόλο που δεν αναφέρεται η 
δραστηριότητα της οστρακοκαλλιέργειας στις Π.Α.Υ. Ε και ειδικότερα στην Π.Α.Υ. Ε.4, 
υπάρχει σαφής αναφορά αυτής στον Πίνακα 2 της (8) σχετικής Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα 
στη Μελέτη για τις Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) 
Αττικής  και ειδικότερα στην Π.Ο.Α.Υ. με κωδικό ΥΔΚ6 Σαλαμίνα).  

Άποψη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής είναι ότι σύμφωνα 
με την (8) σχετική Κ.Υ.Α. και ειδικότερα τον Πίνακα 1 «Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.)», η κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα σε Π.Α.Υ. 
κατηγορίας Ε είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και όχι η οστρακοκαλλιέργεια, σε αντίθεση με τις 
υπόλοιπες Π.Α.Υ. Α και Β της Περιφέρειας Αττικής όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο τις ιχθυοκαλλιέργειες όσο και τις οστρακοκαλλιέργειες.  

Επιπλέον μέχρι και την παρούσα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη Π.Ο.Α.Υ. στην 
Περιφέρεια Αττικής. Αναφορικά με τα στοιχεία του Πίνακα 2 της (8) σχετικής Κ.Υ.Α., 
αναφέρεται στην παρ. 1II) του άρθρου 5 της ίδιας Κ.Υ.Α. ότι: «Ο πίνακας είναι 
ενδεικτικός και τα στοιχεία του απαιτούν επικαιροποίηση με βάση νέες μελέτες, οι οποίες 
μαζί με τις αντίστοιχες Σ.Μ.Π.Ε. θα τύχουν επανεξέτασης με βάση τις κατευθύνσεις του 
παρόντος Πλαισίου, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τα νεώτερα πραγματικά και 
επιστημονικά δεδομένα…» 
 
2) Σχετικά με τη χωροθέτηση των Συνοδών Χερσαίων Εγκαταστάσεων 
 
 Αναφορικά με τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η μελετητική εταιρεία υπέβαλε το (23) 
σχετικό με το οποίο μας παραπέμπει σε αντίστοιχο κεφάλαιο της εξεταζόμενης Μ.Π.Ε. 
επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα απόσπασμα αυτής σχετικά με τις υποστηρικτές 
εγκαταστάσεις, που συνοπτικά αναφέρθηκαν στην παρούσα εισήγηση. 

Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι σύμφωνα με την (8) σχετική Κ.Υ.Α. και 
ειδικότερα την παρ. 2.α1, του άρθρου 4: Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα – 
Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας αναφέρεται ότι 
«Οι συνοδές χερσαίες υποδομές χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των πλωτών 
εγκαταστάσεων. Δε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την 
εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες υποδομές που λόγω 
της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων, πρέπει να 
χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εκτάσεις…» 

Στην περίπτωση του εξεταζόμενου έργου δεν προβλέπεται η χωροθέτηση 
συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων και δεν διευκρινίζεται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ πού θα 
αποθηκεύεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός των πλωτών εγκαταστάσεων ο οποίος είναι: 

- Ανταλλακτικές αρμαθιές 
- Εξοπλισμός για το πλύσιμο των αρμαθιών 
- Μηχανή καθαρισμού μυδιών για τον καθαρισμό τους από τους φυτικούς και 

ζωικούς οργανισμούς που προσκολλώνται επάνω τους κατά τη διάρκεια της 
εκτροφής.  
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Για την εξεταζόμενη μονάδα προβλέπονται μόνο υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. 
Πρόκειται για υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ίδιου φορέα στη θέση Αγ. Τριάδα 
Μεγάρων, όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης.  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Τη σύντομη παρουσίαση του έργου, 
 
(2) Τις  Επισημάνσεις - Διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το γεγονός ότι η εξεταζόμενη πλωτή 
μονάδα βρίσκεται εντός Π.Α.Υ. Ε, όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και όχι η οστρακοκαλλιέργεια. 
 
(3) Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχει θεσμοθετηθεί Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και 
στην Περιφέρεια Αττικής. 
 
(4) Την με αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011) 
σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» για 
την Περιφέρεια Αττικής, 
 
η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εισηγείται αρνητικά για την ΜΠΕ του 
έργου του θέματος. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
Λαμβάνοντας υπόψη : 
 
(1) Τη συνοπτική παρουσίαση του έργου στην ανωτέρω εισήγηση. 
 
(2) Τις  Επισημάνσεις - Διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στην ανωτέρω εισήγηση και ειδικότερα το γεγονός 
ότι :   
α) η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εντός Π.Α.Υ. Ε, όπου η κύρια 
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και όχι η 
οστρακοκαλλιέργεια. 
β) ενώ στην Κ.Υ.Α. 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505/Β΄/4-11-2011) “Έγκριση Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 
και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού”  και ειδικότερα στην 
παρ. 2.α1, του άρθρου 4: Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα – Αναγκαίες 
υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αναφέρεται ότι : «Οι 
συνοδές χερσαίες υποδομές χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των πλωτών 
εγκαταστάσεων. Δε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την 
εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες υποδομές που 
λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων, πρέπει να 
χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εκτάσεις…», στην περίπτωση 
του εξεταζόμενου έργου δεν προβλέπεται η χωροθέτηση συνοδών χερσαίων 
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εγκαταστάσεων και δε διευκρινίζεται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ πού θα αποθηκεύεται ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός των πλωτών εγκαταστάσεων ο οποίος είναι: 

- Ανταλλακτικές αρμαθιές 
- Εξοπλισμός για το πλύσιμο των αρμαθιών 
- Μηχανή καθαρισμού μυδιών για τον καθαρισμό τους από τους φυτικούς και 

ζωικούς οργανισμούς που προσκολλώνται επάνω τους κατά τη διάρκεια της 
εκτροφής.  

Για την εξεταζόμενη μονάδα προβλέπονται μόνο υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που 
είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ίδιου φορέα στη θέση Αγ. Τριάδα Μεγάρων. 
 
(3) Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχει θεσμοθετηθεί Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και 
στην Περιφέρεια Αττικής. 
 
(4) Τη με αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011) 
σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» 
για την Περιφέρεια Αττικής.  

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Γνωμοδοτεί  αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
ίδρυση πλωτής μονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα 
long line της Ανδρέας Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 
194,40 τόνων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου 
Βασιλικά Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, επισημαίνοντας ότι η περιοχή μελέτης του 
έργου βρίσκεται εκτός της Π.Α.Υ. Α.10. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γλαύκος – 
Αθανάσιος Τζήμερος. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


