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Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 3852/10  «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Προεδρικό Διάταγμα 145/2010   «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την  με  αριθμό  37419/13479 (ΦΕΚ  1661/τ.  Β’  /11.05.2018)  Απόφαση  του  Συντονιστή  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής για την Έγκριση της με αριθμό 121/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,  περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του
Οργανισμού.

4. Την με αριθμό οικ. 195983  Συμπλήρωση της με αριθμό οικ. 8840/13.01.2017 (ΦΕΚ39/τ.Β’/2017)
απόφασης της Περιφερειάρχη 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/τ.Β’/2017), οικ.  53499/13.03.2017  (ΦΕΚ  804/  τ.Β’/2017), οικ.  59417/20.03.2017  (ΦΕΚ  945/
τ.Β’/2017), οικ.  69629/03.04.2017  (ΦΕΚ  1192/  τ.Β’/2017), οικ.  97087/11.05.2017  (ΦΕΚ  1688/
τ.Β’/2017) και οικ. 104693/22.05.2017 (ΦΕΚ 1818/τ.Β’/2017) όμοιες.

5. Το  Προεδρικό  Διάταγμα  79/2007  «Αναγκαία  συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  των
Ευρωπαϊκών  Κανονισμών  178/2002,  852/2004,  853/2004,  854/2004  και  882/2004  του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης,
των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
και  τους  κανόνες  υγείας  και  καλής  διαβίωσης  των ζώων και  εναρμόνιση  της  Κτηνιατρικής
Νομοθεσίας προς την υπ’  αριθμό 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου».

6. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 853/2004 παράρτημα ΙΙΙ,   τμήμα  VII,   σχετικά με την διαδικασία
κατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας ζώντων δίθυρων μαλακίων.

7. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 854/2004,  παράρτημα ΙΙ,  κεφάλαιο ΙΙ,  σχετικά με την διαδικασία
κατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας ζώντων δίθυρων μαλακίων.

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1558/45842/12.04.2012 εγχειρίδιο με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες
για  την κατηγοριοποίηση και  παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής –  μετεγκατάστασης
ζώντων δίθυρων μαλακίων»  της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας   του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1



9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1323/24.02.2012   Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου  της
Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής περί καθορισμού
γεωγραφικής  θέσης  αλιείας  ζώντων δίθυρων μαλακίων στις  περιοχές  Φανερωμένη,  Μπατσί,
Αιάντειο, Άγιος Γεώργιος και Καματερό της νήσου Σαλαμίνας.

10. Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1325/24.02.2012  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβούλου  της
Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής για το σταθερό σημείο
δειγματοληψίας  και  σχεδίου  δειγματοληψίας  και  επιτήρησης  των ζωνών παραγωγής  ζώντων
δίθυρων μαλακίων στις περιοχές Φανερωμένη, Μπατσί, Αιάντειο, Άγιος Γεώργιος και Καματερό
της νήσου Σαλαμίνας.

11. Την με  αριθμό πρωτοκόλλου  6431/31.10.2013   Απόφαση του Περιφερειακού  Συμβούλου  της
Διεύθυνσης Αγροτικής και  Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής περί καθορισμού
γεωγραφικής θέσης αλιείας ζώντων δίθυρων μαλακίων σε περιοχή βόρεια της  νήσου Μετώπης.

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5183/22.11.2013  Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων περί  καθορισμού αντιπροσωπευτικού
σημείου δειγματοληψίας για ζώντα δίθυρα μαλάκια σε περιοχή βόρεια της  νήσου Μετώπης.

13. Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  3245/26.06.2018  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβούλου  της
Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής για τον χαρακτηρισμό
κατηγοριοποίησης  ως  μικρής  χρονικής  διάρκειας,  της  ζώνης  ΙΙ,  στο  Μπατσί  της  νήσου
Σαλαμίνας και της ζώνης VI, βόρεια της νήσου Μετώπης Αίγινας.  

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3502/12.07.2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων περί καθορισμού σχεδίου δειγματοληψίας
και   αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας για  ζώντα δίθυρα μαλάκια στη ζώνη περιοχή
βόρεια της νήσου Μετώπης, ως  μικρής χρονικής διάρκειας ζώνη.

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3504/12.07.2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων περί καθορισμού σχεδίου δειγματοληψίας
και αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας για ζώντα δίθυρα μαλάκια στη ζώνη Μπατσί_ΙΙ
στη Σαλαμίνα, ως  μικρής χρονικής διάρκειας ζώνη.

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 301977/20.06.2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου της
Διεύθυνσης  Αγροτικής  και  Κτηνιατρικής  Πολιτικής  Περιφέρειας  Αττικής  για  την
επανακατηγοριοποίηση  των  ζωνών  παραγωγής  ζώντων  δίθυρων  μαλακίων  στις  περιοχές
Φανερωμένη, Μπατσί, Αιάντειο και Καματερό της νήσου Σαλαμίνας και στη ζώνη βόρεια της
νήσου Μετώπης Αίγινας.

17. Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  οικ.87892/793/04.10.2018  Απόφαση  του  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων για τη
χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  στη  μονάδα  οστρακοκαλλιέργειας  (μυδιών)  της
εταιρείας  “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΟΕ”   σε  πλωτές  εγκαταστάσεις  θαλάσσιας
έκτασης  είκοσι  (20)  στρεμμάτων  στη  θέση  “ΨΙΛΗ  ΑΜΜΟΣ”  του  όρμου  Βασιλικά,  Δήμου
Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

18. Το από τις 03.04.2019 πρακτικό της ομάδας εργασίας, η οποία συγκλήθηκε στις 03.04.2019,  και η
οποία  έχει  οριστεί  με  την  157510/458/07.08.2013  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Αττικής,  της
Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά  και
Νήσων.                                                  

19. Το από τις 24.06.2019 πρακτικό της ομάδας εργασίας, η οποία συγκλήθηκε στις 13.06.2019,  και η
οποία  έχει  οριστεί  με  την  157510/458/07.08.2013  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Αττικής,  της
Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά  και
Νήσων.     
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το Σχέδιο Δειγματοληψίας για τη ζώνη ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (Ζώνη Ι) ως εξής:

Περιοχή παραγωγής (Ζώνη):  

έκταση 
και συντεταγμένες αυτής:

Ζώνη  I –  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  (κοινή  ονομασία:  Βασιλικά_Ψιλή
Άμμος)
 2.342,12 στρέμματα    

 1.         370  59’   43.16” Β    230  27’   59.80” Α

2.        370  59’   48.71” Β    230  27’   49.82”  Α

3.        370  59’    2.23”   Β    230  28’   12.08”  Α

4.        370  58’    58.52” Β    230  27’   20.70”  Α

 5.        370  59’    15.92” Β    230  26’   32.24”  Α

 6.        370  59’     6.41” Β    230  26’    31.16”  Α

Όρια της περιοχής παραγωγής: Περιλαμβάνει τον κόλπο των Βασιλικών από τον Κάβο του Μάκρη
μέχρι  τη  Μονή Φανερωμένης  με  συντεταγμένες  όπως ορίζονται
στην Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας
Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1323/24.02.2012.

Είδη δίθυρων μαλακίων που αλιεύονται από
την  ζώνη  παραγωγής  και  κατάταξη  σε
κατηγορία  με  βάση  τη  μικροβιολογική
συμπεριφορά τους: 

Κυδώνια (Venus verrucosa)                 Α κατηγορία
Μύδια (Mytilus galloprovincialis)      Α κατηγορία
Γυαλιστερές (Callista chione)              Α κατηγορία
Ψευδοκύδωνο (Chamellea gallina)     Α κατηγορία

Σημείο δειγματοληψίας:                                     Όπως ορίζεται στην Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου της 
 Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1325/24.02.2012.

Γεωγραφικός τόπος του σημείου 
δειγματοληψίας: 

37ο 59΄42.29’’ Β 23Ο 27΄50.06΄΄ Α   (σύστημα WGS84).

Επιτρεπόμενη  μέγιστη  απόσταση  από  το
καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας:

Πενήντα  (50)  μέτρα  (συλλογή  δείγματος  με  την  τσουγκράνα  _
χεράκι)

Βάθος της δειγματοληψίας: Από έξι (6) έως εννέα (9) μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα (10)μ
(ΠΔ 227/2003, ΠΔ 86/1998).

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α.  Μικροβιολογικές  εξετάσεις  (περιττωματικός  δείκτης:  E.  Coli):  με  βάση  το  ΠΔ223/2003  και  το  ότι  οι
κατηγοριοποιημένες  ζώνες  έχουν παρακολουθηθεί  για  τουλάχιστον τρία  (3)  συνεχή έτη (από το 2012  έως  και
σήμερα):

 Κυδώνια (Venus verrucosa): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και 
Οκτώβριος.                 

 Μύδια (Mytilus galloprovincialis): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 
Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

 Γυαλιστερές (Callista chione): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος.
 Ψευδοκύδωνο (Chamellea gallina):  μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών που θα δηλώνεται ότι δεν 

υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον.
με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  μία (1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα ζώντων δίθυρων μαλακίων (το πιο
εμπορεύσιμο).
Έως ότου τεκμηριωθεί ποιό είδος δίθυρου μαλακίου είναι ο δείκτης για κάθε βιοτοξίνη, εφαρμόζεται το εξής σχέδιο
σε περίπτωση λήψης των υγειονομικών μέτρων:
Για  τουλάχιστον  δύο  (2)  συνεχόμενες  δειγματοληψίες  (με  απόσταση  τουλάχιστον  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες
δειγματίζονται όλα τα είδη ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης για το συγκεκριμένο είδος βιοτοξίνης με αρνητικά
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αποτελέσματα για την άρση της λήψης υγειονομικών μέτρων .
Γ. Εξετάσεις για την ανίχνευση/παρουσία θαλασσίων μικροφυκών: ένα (1) δείγμα θαλασσινού νερού ανά εβδομάδα
με  αύξηση  της  συχνότητας  σε  περίπτωση  υπέρβασης  των  ορίων  επαγρύπνησης  ή/και  των  ορίων  λήψης
υγειονομικών μέτρων.
Δ. Εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές προσμείξεις (ΕΚ 1881/2006):
μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες. 
Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.
Μέσα  δειγματοληψίας  και  υλικά
συσκευασίας:
(Για τη συσκευασία χρησιμοποιούνται υλικά
που  παρέχονται  από  την  υπηρεσία  ή
αγοράζονται  με  ιδία  έξοδα  από  τους
δειγματολήπτες).

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο  χεράκι  ή  όπως  αναφέρεται  στην  εκάστοτε  άδεια
οστρακοαλιείας.
Διχτάκια,  μπουκάλια  και  κιβώτια  από  φελιζόλ  κατάλληλα  για
επαφή με τρόφιμα.
Η  μεταφορά  στα  εργαστήρια  γίνεται  με  μεταφορική εταιρεία
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης
Ονοματεπώνυμο και αριθμός  αναφοράς:

Κορωναίος Γιάννης _  29ΟΑ02 (κύριος δειγματολήπτης)
Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα _ 29ΟΑ01 (αντικαταστάτης)
Πετρόπουλος Ανδρέας _ 29ΟΑ04 (αντικαταστάτης)
Όλοι οι Επίσημοι Δειγματολήπτες διαθέτουν άδεια δύτη ή βοηθού
δύτη και διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ασφάλειά τους
κατά  την  κατάδυση.  Τηρούνται  όσα  προβλέπονται  στα  ΠΔ
227/2003 και  ΠΔ 86/1998.

Αρμόδια αρχή: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων
Αιγαλέω 5 και Κάστορος _ ΤΚ 18545 _ Πειραιάς  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131602607-619- 2131618503

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε  κάθε  δειγματολήπτη  δίνεται  ο  ετήσιος
προγραμματισμός.

Η ενημέρωση των δειγματοληπτών γίνεται με  sms ή ηλεκτρονική
αλληλογραφία  ή  τηλεφωνικώς  ή  μέσω  της  ιστοσελίδας  της
Περιφέρειας ή/και του Υπουργείου για οποιαδήποτε λήψη ή άρση
υγειονομικών μέτρων, αλλαγή της νομοθεσίας ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία.
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Ορίζουμε  το  Σχέδιο  Δειγματοληψίας  για  τη  μυδοκαλλιέργεια  εντός  της  ζώνης  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
(Ζώνη Ι) ως εξής:

Όρια της περιοχής παραγωγής: Εντός του κόλπου των Βασιλικών στη θέση “ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ”

Έκταση 
και συντεταγμένες αυτής:

 20,00 στρέμματα 
Α Β Γ Δ

Πλάτος 452279,57 452365,24 452248,67 452163,00

Μήκος 4204735,2 4204816,35 4204939,41 4204858,26

Σύστημα Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987

Είδη δίθυρων μαλακίων Μύδια (Mytilus galloprovincialis)                                     Α κατηγορία

Επιτρεπόμενη μέγιστη απόσταση από το
καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας:

Πενήντα (50) μέτρα (συλλογή δείγματος με την τσουγκράνα _ χεράκι)

Βάθος της δειγματοληψίας: Από έξι (6) έως εννέα (9) μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα (10)μ (ΠΔ
227/2003, ΠΔ 86/1998).

Σημείο δειγματοληψίας:     
Γεωγραφικός τόπος του σημείου 
δειγματοληψίας:                           

Για τις μικροβιολογικές: το κέντρο της μυδοκαλλιέργειας (Χ: 452263,98
και  Υ:  4204856,27)  επειδή  δεν  αξιολογήθηκε  κίνδυνος  με  βάση  το
πρακτικό της ομάδας εργασίας. 
Για  τις  βιοτοξίνες:  το  δείγμα  αποτελείται  από  δύο  υποδείγματα,
προερχόμενα από τις  δύο (2)  πλευρές της μυδοκαλλιέργιας που θα
είναι κάθε φορά πιο  επιρρεπείς στα ρεύματα.

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α. Μικροβιολογικές εξετάσεις (περιττωματικός δείκτης: E. Coli) 

 Μύδια (Mytilus galloprovincialis): μία (1) φορά τον μήνα για το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η 
μυδοκαλλιέργεια

με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  μία (1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα μυδιών για το χρονικό διάστημα που
λειτουργεί η μυδοκαλλιέργεια, με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Καθορίσθηκε  δειγματοληψία  μυδιών μία  (1)  φορά την εβδομάδα από τη  μυδοκαλλιέργεια  και  ταυτόχρονα να
πραγματοποιείται δειγματοληψία μυδιών μία (1) φορά την εβδομάδα και από το σταθερό σημείο της ζώνης (άγρια
αλιεία, φυσικά αποθέματα) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση πεντακόσια (500) μέτρα από τη μυδοκαλλιέργεια,
ώστε να υπάρχει σύγκριση των αποτελεσμάτων. Το χρονικό διάστημα καθορίζεται μέχρι τον Νοέμβριο οπότε αρχίζει
η απαγόρευση της εξαλίευσης των άγριων μυδιών. 
Γ. Εξετάσεις για την ανίχνευση/παρουσία θαλασσίων μικροφυκών: ένα (1) δείγμα θαλασσινού νερού ανά εβδομάδα
στην αρχή και μετά ανά δύο εβδομάδες (μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο του ΑΠΘ, αφού η
σχετική  σύμβαση  περιλαμβάνει  συγκεκριμένο  αριθμό  δειγμάτων),  με  αύξηση  της  συχνότητας  σε  περίπτωση
υπέρβασης των ορίων επαγρύπνησης ή/και των ορίων λήψης υγειονομικών μέτρων.
Δ. Εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές προσμείξεις (ΕΚ 1881/2006):
μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες, εφόσον λειτουργεί όλο τον χρόνο η  μυδοκαλλιέργεια. 
Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης
Ονοματεπώνυμο και αριθμός  αναφοράς:

Πετρόπουλος Ανδρέας _ 29ΟΑ04
Όλοι οι Επίσημοι Δειγματολήπτες διαθέτουν άδεια δύτη ή βοηθού δύτη
και διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ασφάλειά τους κατά την
κατάδυση.  Τηρούνται όσα προβλέπονται στα ΠΔ 227/2003  και  ΠΔ
86/1998.

Μέσα  δειγματοληψίας  και  υλικά
συσκευασίας:
(Για  τη  συσκευασία  χρησιμοποιούνται
υλικά που παρέχονται από την υπηρεσία
ή  αγοράζονται  με  ιδία  έξοδα  από  τους
δειγματολήπτες).

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο  χεράκι  ή  όπως  αναφέρεται  στην  εκάστοτε  άδεια
οστρακοαλιείας.
Διχτάκια, μπουκάλια και κιβώτια από φελιζόλ κατάλληλα για επαφή με
τρόφιμα.
Η μεταφορά στα εργαστήρια γίνεται με μεταφορική εταιρεία  κατόπιν
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εντολής της υπηρεσίας.
Αρμόδια αρχή: Γενική  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας,  Κτηνιατρικής  και  Αλιείας

Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων
Αιγαλέω 5 και Κάστορος _ ΤΚ 18545 _ Πειραιάς  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131602607-619- 2131618503

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε κάθε δειγματολήπτη δίνεται ο ετήσιος
προγραμματισμός.

Η  ενημέρωση  των  δειγματοληπτών  γίνεται  με  sms ή  ηλεκτρονική
αλληλογραφία  ή  τηλεφωνικώς  ή  μέσω  της  ιστοσελίδας  της
Περιφέρειας  ή/και  του  Υπουργείου  για  οποιαδήποτε  λήψη  ή  άρση
υγειονομικών μέτρων,  αλλαγή της  νομοθεσίας  ή  οποιαδήποτε  άλλη
πληροφορία.
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Ορίζουμε το Σχέδιο Δειγματοληψίας για τη ζώνη ΜΠΑΤΣΙ (Ζώνη ΙΙ) ως εξής:

Περιοχή παραγωγής (Ζώνη)
έκταση 
και συντεταγμένες αυτής:
Η  ζώνη  έχει  χαρακτηριστεί  ως  μικρής
χρονικής  διάρκειας  (Απόφαση
Περιφερειακού Συμβούλου  3245/26.06.2018)
και  λειτουργεί  μετά  από  αίτηση  των
ενδιαφερόμενων κάθε φορά.

Ζώνη IΙ – ΜΠΑΤΣΙ: 
1.426,56 στρέμματα      
               

1.      370 59’   46.71” Β    230  31’  9.22”    Α

2.      370 59’   56.25” Β    230  31’  10.76”  Α

3.      380   0’   21.77” Β    230  29’   7.90”   Α

4.      380   0’   12.15” Β    230  29’   7.41”    Α

 1α.      370  59’   43.16” Β    230  27’   59.80” Α

2α.      370  59’   48.71” Β    230  27’   49.82”  Α

Όρια της περιοχής παραγωγής Περιλαμβάνει  τη  θαλάσσια  περιοχή  από  το  τέρμα  του
Ναυστάθμου μέχρι τον κάβο του Μάκρη στο Μπλε Λιμανάκι
με  συντεταγμένες  όπως  ορίζονται  στην  Απόφαση   του
Περιφερειακού  Συμβούλου  της  Περιφέρειας  Αττικής  με
αριθμό πρωτοκόλλου 1323/24.02.2012.

Είδη δίθυρων μαλακίων που αλιεύονται από 
την ζώνη παραγωγής και κατάταξη σε 
κατηγορία με βάση τη μικροβιολογική 
συμπεριφορά τους: 

Κυδώνια (Venus verrucosa)                                    Α κατηγορία
Μύδια (Mytilus galloprovincialis)                         Α κατηγορία
Γυαλιστερές (Callista chione)                                Α κατηγορία

Σημείο δειγματοληψίας:  Όπως ορίζεται στην Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου 
της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 
1325/24.02.2012.

Γεωγραφικός τόπος του σημείου 
δειγματοληψία 

38ο 00΄19.53’’ Β 23Ο 29΄04.47΄΄ Α   (σύστημα WGS84).

Επιτρεπόμενη μέγιστη απόσταση από το 
καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας:

 Πενήντα (50) μέτρα (συλλογή δείγματος με την 
τσουγκράνα/χεράκι.

Βάθος της δειγματοληψίας Από  έξι (6) έως εννέα (9) μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα (10)
μ (ΠΔ 227/2003, ΠΔ 86/1998).

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α.  Μικροβιολογικές εξετάσεις (περιττωματικός δείκτης:  E.  Coli):  με βάση το ΠΔ223/2003  και το ότι οι
κατηγοριοποιημένες ζώνες έχουν παρακολουθηθεί για τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη (από το 2012 έως και
σήμερα)  και  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  ζώνη  λειτουργεί  ως  μικρής  χρονικής  διάρκειας  σε  δύο  χρονικά
διαστήματα:
1.  από ένα μήνα πριν την Καθαρά Δευτέρα κάθε έτους έως και ένα μήνα μετά και
2. από ένα μήνα πριν τις 15.08 κάθε έτους έως και ένα μήνα μετά.

 Κυδώνια (Venus verrucosa): ένα μήνα πριν ξεκινήσει η  λειτουργίας της ζώνης και μία (1) φορά τον 
μήνα όσο λειτουργεί η ζώνη, εκτός των μηνών: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος.                 

 Μύδια (Mytilus galloprovincialis): ένα μήνα πριν ξεκινήσει η  λειτουργίας της ζώνης και μία (1) φορά 
τον μήνα όσο λειτουργεί η ζώνη, εκτός των μηνών: Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος 
και Μάρτιος.

 Γυαλιστερές (Callista chione): ένα μήνα πριν ξεκινήσει η  λειτουργίας της ζώνης και μία (1) φορά τον 
μήνα όσο λειτουργεί η ζώνη, εκτός των μηνών: Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος.

με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  πριν την έναρξη της λειτουργίας της ζώνης τουλάχιστον δύο (2)
δείγματα οστράκων σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ωρών με αρνητικά αποτελέσματα και
μία (1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα ζώντων δίθυρων μαλακίων για όσο λειτουργεί η ζώνη (το πιο εμπορεύσιμο
είδος).
Έως ότου τεκμηριωθεί ποιό είδος δίθυρου μαλακίου είναι ο δείκτης για κάθε βιοτοξίνη εφαρμόζεται το εξής
σχέδιο σε περίπτωση λήψης υγειονομικών μέτρων:
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Για τουλάχιστον δύο (2)  συνεχόμενες δειγματοληψίες (με απόσταση τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες
δειγματίζονται  όλα  τα  είδη  ζώντων  δίθυρων  μαλακίων  της  ζώνης  για  το  συγκεκριμένο  είδος  βιοτοξίνης
(μειωμένη ποσότητα) με αρνητικά αποτελέσματα για την άρση της λήψης των υγειονομικών μέτρων .
Γ.  Εξετάσεις  για  την ανίχνευση/παρουσία  θαλασσίων  μικροφυκών:  ένα  (1)  δείγμα  θαλασσινού  νερού  ανά
εβδομάδα,  για  όσο  λειτουργεί  η  ζώνη,  με  αύξηση  της  συχνότητας  σε  περίπτωση  υπέρβασης  των  ορίων
επαγρύπνησης ή/και των ορίων λήψης υγειονομικών μέτρων.
Δ.  Εξετάσεις  για  βαρέα  μέταλλα,  πολυκυκλικούς  υδρογονάνθρακες  και  άλλες  χημικές  προσμείξεις  (ΕΚ
1881/2006): μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες εφόσον λειτουργεί η ζώνη. 
Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.
Μέσα  δειγματοληψίας  και  υλικά
συσκευασίας:
(Για τη συσκευασία χρησιμοποιούνται υλικά
που  παρέχονται  από  την  υπηρεσία  ή
αγοράζονται  με  ιδία  έξοδα  από  τους
δειγματολήπτες).

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο  χεράκι  ή  όπως  αναφέρεται  στην  εκάστοτε  άδεια
οστρακοαλιείας.
Διχτάκια, μπουκάλια και κιβώτια από φελιζόλ κατάλληλα για
επαφή με τρόφιμα.
Η μεταφορά στα εργαστήρια γίνεται με μεταφορική εταιρεία
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης
Όνομα και αριθμός  αναφοράς

Κανέλλος Αχιλλέας -  29ΟΑ03 (κύριος δειγματολήπτης)
Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα – 29ΟΑ01 (αντικαταστάτης)
Όλοι  οι  Επίσημοι  Δειγματολήπτες  διαθέτουν  άδεια  δύτη  ή
βοηθού δύτη και διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την
ασφάλειά  τους  κατά  την  κατάδυση.  Τηρούνται  όσα
προβλέπονται στα ΠΔ 227/2003 και  ΠΔ 86/1998.

Αρμόδια αρχή: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και 
Αλιείας Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Αιγαλέω 5 και Κάστορος _ ΤΚ 18545 _ Πειραιάς  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131602607-619- 2131618503

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε κάθε δειγματολήπτη δίνεται ο ετήσιος 
προγραμματισμός.

Η ενημέρωση των δειγματοληπτών γίνεται με sms ή 
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεφωνικώς ή μέσω της 
ιστοσελίδας της Περιφέρειας ή/και του Υπουργείου για 
οποιαδήποτε λήψη ή άρση υγειονομικών μέτρων, αλλαγή της 
νομοθεσίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
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Ορίζουμε το Σχέδιο Δειγματοληψίας για τη ζώνη  ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ (Ζώνη ΙΙΙ) ως εξής:

Περιοχή παραγωγής (Ζώνη):  
έκταση 
και συντεταγμένες αυτής

Ζώνη IΙΙ –ΑΙΑΝΤΕΙΟ: 
1.763.66 στρέμματα        

 1.  370  56’     29.72” Β    230  28’    48.08 ”  Α

 2.  370  56’     30.15” Β    230  28’    40.37 ”  Α

 3.  370  55’     35.82” Β    230  27’    56.74 ”  Α

 4.  370  55’     32.52” Β    230  26’    53.32 ”  Α

 5.  370  55’     42.18” Β    230  26’    54.80 ”  Α

Όρια της περιοχής παραγωγής Περιλαμβάνει  τη θαλάσσια περιοχή από το Βλητικό μέχρι  το τέλος του
ΝΑΤΟ  με  συντεταγμένες  όπως  ορίζονται   στην  Απόφαση   του
Περιφερειακού  Συμβούλου  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  αριθμό
πρωτοκόλλου 1323/24.02.2012.

Είδη  δίθυρων  μαλακίων  που
αλιεύονται από την ζώνη παραγωγής
και κατάταξη σε κατηγορία με βάση
τη  μικροβιολογική  συμπεριφορά
τους:

Κυδώνια (Venus verrucosa)                                     Α κατηγορία
Γυαλιστερές (Callista chione)                                 Α κατηγορία
Στρείδια άμμου (Pinctata maxima)                        Α κατηγορία

Σημείο δειγματοληψίας:  Όπως ορίζεται στην Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου της 
Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1325/24-02-2012.

Γεωγραφικός τόπος του σημείου 
δειγματοληψία 

37ο 55΄35.39’’ Β 23Ο 28΄04.17΄΄ Α (σύστημα WGS84).

Επιτρεπόμενη μέγιστη απόσταση 
από το καθορισμένο σημείο 
δειγματοληψίας: 

Πενήντα  μέτρα  (50)   μέτρα  (συλλογή  δείγματος  με  την  τσουγκράνα_
χεράκι)

Βάθος της δειγματοληψίας Από  έξι (6) έως εννέα (9) μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα (10) μ (ΠΔ
227/2003, ΠΔ 86/1998).

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α.  Μικροβιολογικές  εξετάσεις  (περιττωματικός  δείκτης:  E.  Coli):  με  βάση  το  ΠΔ223/2003  και  το  ότι  οι
κατηγοριοποιημένες  ζώνες  έχουν παρακολουθηθεί  για  τουλάχιστον τρία  (3)  συνεχή έτη (από το 2012  έως  και
σήμερα):

 Κυδώνια (Venus verrucosa): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και 
Οκτώβριος.                 

 Γυαλιστερές (Callista chione): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος.
 Στρείδια άμμου (Pinctata maxima):   μία (1) φορά τον μήνα.

με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  μία (1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα ζώντων δίθυρων μαλακίων (το πιο
εμπορεύσιμο είδος).
Έως  ότου  τεκμηριωθεί  ποιό  είδος  δίθυρου  μαλακίου  είναι  ο  δείκτης  για  κάθε  βιοτοξίνη,  και  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα να λαμβάνουμε δείγμα από όλα τα είδη που εξαλιεύονται, εφαρμόζεται το εξής σχέδιο σε περίπτωση
λήψης υγειονομικών μέτρων:
Για  τουλάχιστον  δύο  (2)  συνεχόμενες  δειγματοληψίες  (με  απόσταση  τουλάχιστον  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες
δειγματίζονται όλα τα είδη ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης για το συγκεκριμένο είδος βιοτοξίνης  με αρνητικά
αποτελέσματα για την άρση της λήψης των υγειονομικών μέτρων .
Γ. Εξετάσεις για την ανίχνευση/παρουσία θαλασσίων μικροφυκών: ένα (1) δείγμα θαλασσινού νερού ανά εβδομάδα
με  αύξηση  της  συχνότητας  σε  περίπτωση  υπέρβασης  των  ορίων  επαγρύπνησης  ή/και  των  ορίων  λήψης
υγειονομικών μέτρων.
Δ. Εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές προσμείξεις (ΕΚ 1881/2006):
μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες. 
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Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.

Μέσα  δειγματοληψίας  και  υλικά
συσκευασίας:
(Για  τη  συσκευασία
χρησιμοποιούνται  υλικά  που
παρέχονται  από  την  υπηρεσία  ή
αγοράζονται με ιδία έξοδα από τους
δειγματολήπτες).

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο χεράκι ή όπως αναφέρεται στην εκάστοτε άδεια οστρακοαλιείας.
Διχτάκια,  μπουκάλια και κιβώτια από φελιζόλ κατάλληλα για επαφή με
τρόφιμα.
Η  μεταφορά  στα  εργαστήρια  γίνεται  με  μεταφορική εταιρεία   κατόπιν
εντολής της υπηρεσίας.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης
Όνομα και αριθμός  αναφοράς

Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα – 29ΟΑ01 (κύριος δειγματολήπτης)
Κορωναίος Γιάννης _  29ΟΑ02 (αντικαταστάτης)
Όλοι οι Επίσημοι Δειγματολήπτες διαθέτουν άδεια δύτη ή βοηθού δύτη και
διαθέτουν  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό  για  την  ασφάλειά  τους  κατά  την
κατάδυση.  Τηρούνται  όσα  προβλέπονται  στα  ΠΔ  227/2003  και   ΠΔ
86/1998.

Αρμόδια αρχή: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας 
Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων
Αιγαλέω 5 και Κάστορος _ ΤΚ 18545 _ Πειραιάς  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131602607-619- 2131618503

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε κάθε δειγματολήπτη δίνεται ο 
ετήσιος προγραμματισμός.

Η ενημέρωση των δειγματοληπτών γίνεται με sms ή ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας 
ή/και του Υπουργείου για οποιαδήποτε λήψη ή άρση υγειονομικών μέτρων, 
αλλαγή της νομοθεσίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
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Ορίζουμε το Σχέδιο Δειγματοληψίας για τη ζώνη  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  (Ζώνη V) ως εξής:

Περιοχή παραγωγής (Ζώνη):  
έκταση 
και συντεταγμένες αυτής

Ζώνη  V  –KAMATEΡΟ: 
20,53 στρέμματα        

1.    370  57’     37.44”Β    230  31’    39.37 ”  Α

2.   370  57’     34.68”Β    230  31’    35.97 ”  Α

3.   370  57’     31.66”Β    230  31’    37.85 ”  Α

4.   370  57’     31.47”Β  230  31’    44.57 ”  Α

Όρια της περιοχής παραγωγής Περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή Πούντα Καματερού  με συντεταγμένες
όπως  ορίζονται   στην  Απόφαση   του  Περιφερειακού  Συμβούλου  της
Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1323/24-02-2012.

Είδη δίθυρων μαλακίων που 
αλιεύονται από την ζώνη παραγωγής 
και κατάταξη σε κατηγορία με βάση 
τη μικροβιολογική συμπεριφορά 
τους: 

Κυδώνια (Venus verrucosa)                                     Β κατηγορία
Γυαλιστερές (Callista chione)                                  Β κατηγορία
 

Σημείο δειγματοληψίας:  Όπως ορίζεται στην Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου της 
Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1325/24.02.2012.

Γεωγραφικός τόπος του σημείου 
δειγματοληψία 

37ο 57΄34.67’’ Β 23Ο 31΄40.04΄΄ Α  (σύστημα WGS84).

Επιτρεπόμενη μέγιστη απόσταση 
από το καθορισμένο σημείο 
δειγματοληψίας: 

Πενήντα  μέτρα  (50)   μέτρα  (συλλογή  δείγματος  με  την  τσουγκράνα_
χεράκι)

Βάθος της δειγματοληψίας Από  έξι (6) έως εννέα (9) μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα (10) μ (ΠΔ
227/2003, ΠΔ 86/1998).

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α.  Μικροβιολογικές  εξετάσεις  (περιττωματικός  δείκτης:  E.  Coli)  με  βάση  το  ΠΔ223/2003  και  το  ότι  οι
κατηγοριοποιημένες  ζώνες  έχουν παρακολουθηθεί  για  τουλάχιστον τρία  (3)  συνεχή έτη (από το 2012  έως  και
σήμερα):

 Κυδώνια (Venus verrucosa): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και 
Οκτώβριος.                 

 Γυαλιστερές (Callista chione): μία (1) φορά τον μήνα εκτός των μηνών: Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος.
με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  μία (1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα ζώντων δίθυρων μαλακίων (το πιο
εμπορεύσιμο είδος).
Έως  ότου  τεκμηριωθεί  ποιό  είδος  δίθυρου  μαλακίου  είναι  ο  δείκτης  για  κάθε  βιοτοξίνη,  και  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα να λαμβάνουμε δείγμα από όλα τα είδη που εξαλιεύονται, εφαρμόζεται το εξής σχέδιο σε περίπτωση
λήψης υγειονομικών μέτρων:
Για  τουλάχιστον  δύο  (2)  συνεχόμενες  δειγματοληψίες  (με  απόσταση  τουλάχιστον  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες
δειγματίζονται όλα τα είδη ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης για το συγκεκριμένο είδος βιοτοξίνης (μειωμένη
ποσότητα) με αρνητικά αποτελέσματα για την άρση της λήψης των υγειονομικών μέτρων .
Γ. Εξετάσεις για την ανίχνευση/παρουσία θαλασσίων μικροφυκών: ένα (1) δείγμα θαλασσινού νερού ανά εβδομάδα
με  αύξηση  της  συχνότητας  σε  περίπτωση  υπέρβασης  των  ορίων  επαγρύπνησης  ή/και  των  ορίων  λήψης
υγειονομικών μέτρων.
Δ. Εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές προσμείξεις (ΕΚ 1881/2006):
μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες. 
Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.
Μέσα  δειγματοληψίας  και  υλικά
συσκευασίας:
(Για  τη  συσκευασία
χρησιμοποιούνται  υλικά  που

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο χεράκι ή όπως αναφέρεται στην εκάστοτε άδεια οστρακοαλιείας.
Διχτάκια,  μπουκάλια και κιβώτια από φελιζόλ κατάλληλα για επαφή με
τρόφιμα.
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παρέχονται  από  την  υπηρεσία  ή
αγοράζονται με ιδία έξοδα από τους
δειγματολήπτες).

Η  μεταφορά  στα  εργαστήρια  γίνεται  με  μεταφορική εταιρεία   κατόπιν
εντολής της υπηρεσίας.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης
Όνομα και αριθμός  αναφοράς

Ανδριανός Δημήτρης  -  29ΟΑ04 (κύριος δειγματολήπτης)
Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα – 29ΟΑ01 (αντικαταστάτης)
Όλοι οι Επίσημοι Δειγματολήπτες διαθέτουν άδεια δύτη ή βοηθού δύτη και
διαθέτουν  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό  για  την  ασφάλειά  τους  κατά  την
κατάδυση.  Τηρούνται  όσα  προβλέπονται  στα  ΠΔ  227/2003  και   ΠΔ
86/1998.

Αρμόδια αρχή Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας 
Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων
Αιγαλέω 5 και Κάστορος _ ΤΚ 18545 _ Πειραιάς  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131602607-619- 2131618503

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε κάθε δειγματολήπτη δίνεται ο 
ετήσιος προγραμματισμός.

Η ενημέρωση των δειγματοληπτών γίνεται με sms ή ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας 
ή/και του Υπουργείου για οποιαδήποτε λήψη ή άρση υγειονομικών μέτρων, 
αλλαγή της νομοθεσίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
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Ορίζουμε το Σχέδιο Δειγματοληψίας για τη ζώνη  Βόρεια της νήσου Μετώπης (Ζώνη VΙ) ως εξής:

Περιοχή παραγωγής (Ζώνη)
έκταση 
και συντεταγμένες αυτής:
Η  ζώνη  έχει  χαρακτηριστεί  ως  μικρής  χρονικής
διάρκειας  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβούλου
(3245/26.06.2018) και λειτουργεί μετά από αίτηση
των ενδιαφερόμενων κάθε φορά.

Ζώνη VI  _ Κοινή ονομασία:  Βόρεια της νήσου Μετώπης    

1.   370  44’  00.00” Β   230  22’     50,00 ”  Α

2.  370  44’  00.00” Β    230  23’     50,00 ”  Α

 3. 370  43’  50.00” Β    230  22’    50,00 ”  Α

 4.  370  43’  50.00” Β   230  23’    50,00 ”  Α 

Όρια της περιοχής παραγωγής: Η θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης η οποία 
βρίσκεται μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου στον 
Σαρωνικό Κόλπου

Είδη δίθυρων μαλακίων που αλιεύονται από την 
ζώνη παραγωγής και κατάταξη σε κατηγορία με 
βάση τη μικροβιολογική συμπεριφορά τους: 

Κυδώνια (Venus verrucosa)                            Α κατηγορία
Γυαλιστερές (Callista chione)                        Α κατηγορία
 

Σημείο δειγματοληψίας: Όπως  ορίζεται  στην  Απόφαση  5183/22.11.2013  του
Αντιπεριφερειάρχη  Νήσων  ΠΕ  Νήσων.  Η  περιοχή  είναι
απομονωμένη, με ομοιογένεια ως προς την επίδραση πηγών
μόλυνσης. 

Γεωγραφικός τόπος του σημείου δειγματοληψίας: 37ο 43΄50.90’’ Β 23Ο 23΄27.30΄΄ Α (σύστημα WGS84).

Επιτρεπόμενη μέγιστη απόσταση από το 
καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας:

Πενήντα  (50)  μέτρα  (συλλογή  δείγματος  με  την
τσουγκράνα/χεράκι).

Βάθος της δειγματοληψίας: Από έξι (6) έως οχτώ (8)  μέτρα με μη υπέρβαση των δέκα 
(10) μέτρων (ΠΔ 227/2003, ΠΔ 86/1998).

Συχνότητα της δειγματοληψίας:
Α.  Μικροβιολογικές  εξετάσεις (περιττωματικός  δείκτης:  E.  Coli)  με  βάση  το  ΠΔ223/2003  και  το  ότι  οι
κατηγοριοποιημένες  ζώνες έχουν παρακολουθηθεί  για τουλάχιστον τρία (3)  συνεχή έτη (από το 2014  έως και
σήμερα) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη λειτουργεί ως μικρής χρονικής διάρκειας σε δύο χρονικά διαστήματα:
1.  από ένα μήνα πριν την Καθαρά Δευτέρα κάθε έτους έως και ένα μήνα μετά και
2. από ένα μήνα πριν τις 15.08 κάθε έτους έως και ένα μήνα μετά.

 Κυδώνια (Venus verrucosa): ένα μήνα πριν ξεκινήσει η  λειτουργίας της ζώνης και μία (1) φορά τον μήνα 
όσο λειτουργεί η ζώνη, εκτός των μηνών: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος.                 

 Γυαλιστερές (Callista chione): ένα μήνα πριν ξεκινήσει η  λειτουργίας της ζώνης και μία (1) φορά τον μήνα 
όσο λειτουργεί η ζώνη, εκτός των μηνών: Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος.

με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή/και άλλης αιτίας.
Β. Εξετάσεις για την παρουσία βιοτοξινών:  πριν την έναρξη της λειτουργίας της ζώνη τουλάχιστον δύο (2)
δείγματα οστράκων σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ωρών με αρνητικά αποτελέσματα και  μία
(1) φορά ανά εβδομάδα δείγμα ζώντων δίθυρων μαλακίων για όσο λειτουργεί η ζώνη (το πιο εμπορεύσιμο είδος).
Έως ότου τεκμηριωθεί ποιό είδος δίθυρου μαλακίου είναι ο δείκτης για κάθε βιοτοξίνη εφαρμόζεται το εξής σχέδιο
σε περίπτωση λήψης υγειονομικών μέτρων:
Για  τουλάχιστον  δύο  (2)  συνεχόμενες  δειγματοληψίες  (με  απόσταση  τουλάχιστον  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες
δειγματίζονται όλα τα είδη ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης για το συγκεκριμένο είδος βιοτοξίνης (μειωμένη
ποσότητα) με αρνητικά αποτελέσματα για την άρση της λήψη των υγειονομικών μέτρων .
Γ. Εξετάσεις για την ανίχνευση/παρουσία θαλασσίων μικροφυκών: ένα (1) δείγμα θαλασσινού νερού ανά εβδομάδα,
για όσο λειτουργεί η ζώνη, με αύξηση της συχνότητας σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων επαγρύπνησης ή/και των
ορίων λήψης υγειονομικών μέτρων.
Δ. Εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές προσμείξεις (ΕΚ 1881/2006):
μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες. 
Ε. Ποιοτική παρακολούθηση νερού όπως προβλέπεται.
Αρμόδια αρχή: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και 

Αλιείας Περιφέρειας Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων  
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Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131618503, 2131602607619
Μέσα δειγματοληψίας και υλικά συσκευασίας:
(Για τη συσκευασία χρησιμοποιούνται υλικά που 
παρέχονται από την υπηρεσία ή αγοράζονται με 
ιδία έξοδα από τους δειγματολήπτες).

Εργαλεία (ΠΔ 227/2003 και ΠΔ 86/1998). 
Εργαλείο χεράκι ή όπως αναφέρεται στην εκάστοτε άδεια 
οστρακοαλιείας.
Διχτάκια, μπουκάλια και κιβώτια από φελιζόλ κατάλληλα για 
επαφή με τρόφιμα.
Η μεταφορά στα εργαστήρια γίνεται με μεταφορική εταιρεία  
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

Εγκεκριμένος δειγματολήπτης:
Όνομα και Επώνυμο και αριθμός  αναφοράς:

Κορωναίος Γιάννης -  29ΟΑ02
Όλοι οι  Εγκεκριμένοι  Δειγματολήπτες διαθέτουν άδεια δύτη 
ή βοηθού δύτη και διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την 
ασφάλειά τους κατά την κατάδυση. Τηρούνται όσα 
προβλέπονται στα ΠΔ 227/2003 και  ΠΔ 86/1998.

Άλλη σχετική πληροφόρηση:
Σε κάθε δειγματολήπτη δίνεται ο ετήσιος 
προγραμματισμός.

Η ενημέρωση των δειγματοληπτών γίνεται με sms ή 
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεφωνικώς ή μέσω της 
ιστοσελίδας της Περιφέρειας ή/και του Υπουργείου για 
οποιαδήποτε λήψη ή άρση υγειονομικών μέτρων, αλλαγή της 
νομοθεσίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

          

Επισημαίνουμε  ότι  η  Ζώνη  ΙΙΙ_Αγίου  Γεωργίου  είναι  κλειστή διότι  οι  οστρακοαλιείς  δεν
εκδηλώνουν ενδιαφέρον αλίευσης από αυτή και επομένως δεν προσκομίζουν δείγμα θαλασσινού
νερού και οστράκων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Η παρούσα Απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων
που προβλέπονται σε αυτήν ή /και που προβλέπονται από την Εθνική και την Ενωσιακή Νομοθεσία.

                                                      
                                                                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΝΗΣΩΝ
                                                                                                                                           
                                                                                                                       

                                                                                                                   ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                    

     

1



 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Γενική Διεύθυνση  Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Αχαρνών 2 – ΤΚ 10176 -  ΑΘΗΝΑ

2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
            Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
            Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και  
            Τοξινών Λοιπών Υδάτων  

Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών
Λήμνου 3 Α - ΤΚ  546 27 -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
            Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων 
Νεαπόλεως 25 - ΤΚ 153 10  -  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τμήμα Βιολογίας -  Εργαστήριο Βιολογίας

             Εργαστηριακή Μονάδα  Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών 
             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΚ 541  24

5. Γραφείο Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Διεύθυνσης Αγροτικής και      
             Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής 
             Λ. Συγγρού 80-88 - ΑΘΗΝΑ  -ΤΚ  11742    

6. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
            Περιφέρειας Αττικής
              Λ. Συγγρού 15-17-  ΑΘΗΝΑ – ΤΚ   11743 

7. Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής 
              Λ. Συγγρού 80-88 - ΑΘΗΝΑ  -ΤΚ  11742    

8. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
             Διεύθυνση Αλιείας
             Ακτή Μιαούλη 50 -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΚ 18531

9. Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας 
Σαλαμινομάχων 2 – ΤΚ 18900 -   ΣΑΛΑΜΙΝΑ        

10. Σύλλογος αλιέων Σαλαμίνας «Άγιος Ανδρέας»
             Λ. Καραμανλή – ΤΚ 17100 -   ΣΑΛΑΜΙΝΑ

11. Αλιευτικός και Αγροτικός Σύλλογος Νέας Περάμου και Πάχης Δήμου Μεγαρέων  «Ο Άγιος  
Γεώργιος»  Λιμάνι Νέας Περάμου

12. Σωματείο Αλιέων Δήμου Αίγινας «ο Άγιος Νεκτάριος» 
13. Ενδιαφερόμενοι δειγματολήπτες και οστρακοαλιείς
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