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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΉΝΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

             ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΤΜΗΜΑ : Κ.Δ.Υ.   
Ταχ.Δ/νση:  Συγγρού 80-88
Ταχ. Κωδ.:117 41, Αθήνα
Πληροφορίες: Φράγκου Α. - 
Σαλάτας Β. 
Τηλέφωνο:2132065763
Fax:2132065020
e-mail: agrotiki1@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ:«Επανακατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές 
Φανερωμένης, Μπατσί, Αιαντείου και Καματερού της νήσου Σαλαμίνας και στη ζώνη βόρεια της 
νήσου Μετώπης». 

                     ΑΠΟΦΑΣΗ
              Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010»  (ΦΕΚ Α΄ 87/2010).  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και άλλες διατάξεις, που διέπουν την 
λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και 
η λειτουργία της επιχείρησης.
2.Την ΥΑ 44403/4-11-2011 ( ΦΕΚ 2494/Β΄) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
3. Την 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 
αρ.121/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε- επικαιροποιήθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας    της Περιφέρειας Αττικής
4. Την υπ΄αριθ. 21947(ΦΕΚ 133/Β/19-01-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 457959/1-7-2020 απόφασης περί ανάθεσης και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής .
5. Την υπ΄αριθ. 411961/24-5-2021 (ΦΕΚ 2268/Β/31-05-2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 457959/01-07-2020 απόφασης περί ανάθεσης και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
6. Το Π.Δ. 79/07 « Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 
υπ’αριθμ.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 και τους κανόνες 
υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την 
υπ’αριθμ.2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Τον κανονισμό 853/2004του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ηςΑπριλίου 
2004 για  τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
8.  Τον κανονισμό 625/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 
του 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με 
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα
9. Τον κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της28ης Ιανουαρίου 
του 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Τον Καν. ΕΕ 1979/2017 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όσον 
αφορά τα εχινόδερμα τα οποία συλλέγονται εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής 
11. Τον Καν. ΕΕ 1978/2017  για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης όσον αφορά τα εχινόδερμα που συλλέγονται εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών 
παραγωγής 
12. Tην ΚΥΑ 46399/1352/1986 που αφορά την απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για διαβίωση ψαριών σε γλυκά, καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών κλπ σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/440/ΕΟΚ, 
78/658/ΕΟΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
13. Το Π.Δ. 86/98 περί αλιείας οστράκων και το Π.Δ. 227/2003 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης 
των διατάξεων του Π.Δ. 86/98, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία μας από διάφορες υπηρεσίες.
15. Το εγχειρίδιο για το μικροβιολογικό έλεγχο των περιοχών παραγωγής Δίθυρων μαλακίων, εκδοθέν 
από το ΥΠΑΑΤ.
16. Το με αριθ. πρωτ. 45557/4-6-2021 έγγραφο διαβίβασης του πρακτικού σύσκεψης της ομάδας 
εργασίας για την παρακολούθηση του προγράμματος για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια.

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επανακατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων της νήσου Σαλαμίνας 
και της νήσου Μετώπης, ως εξής:

1) Ζώνη Ι (Φανερωμένη Σαλαμίνας)  η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος κατηγορίας Α 
για όλα τα αλιευόμενα είδη οστράκων, δηλαδή κυδώνια (Venus verrucosa), γυαλιστερές (Callista 
chione), μύδια (Mytilus galloprovincialis) και ψευδοκύδωνο (Camellea gallina), 
2) Ζώνη ΙΙ (Μπατσί Σαλαμίνας) η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος κατηγορίας Α για 
όλα τα αλιευόμενα είδη οστράκων, δηλαδή κυδώνια (Venus verrucosa), γυαλιστερές (Callista 
chione) και μύδια (Mytilus galloprovincialis), 
3) Ζώνη ΙΙΙ (Αιάντειο Σαλαμίνας) η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος κατηγορίας Α για 
όλα τα αλιευόμενα είδη οστράκων, δηλαδή κυδώνια (Venus verrucosa), γυαλιστερές (Callista 
chione) και στρείδια της άμμου (Pinctata maxima), 
4) Ζώνη V (Καματερό) η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος κατηγορίας Β για όλα τα 
αλιευόμενα είδη οστράκων, δηλαδή κυδώνια (Venus verrucosa) και γυαλιστερές (Callista chione). Η 
ζώνη V θα λειτουργεί ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία της Καθαρής Δευτέρας και μέχρι τις 
31.03. κάθε έτους και ένα (1) μήνα πριν τις 15 Αυγούστου και μέχρι τις 15.09 κάθε έτους.
5) Ζώνη VI (βόρεια της νήσου Mετώπης στην Αίγινα) η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος 
κατηγορίας Α για όλα τα αλιευόμενα είδη οστράκων, δηλαδή κυδώνια (Venus verrucosa) και 
γυαλιστερές (Callista chione).

Επισημαίνουμε ότι ισχύουν οι περιορισμοί που προκύπτουν από το Π.Δ. 227/2003 άρθρο 1 και 2.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής των  δεδομένων 
που αναφέρονται στην απόφαση και που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

                 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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                                                                 ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
1. Περιφέρεια Αττικής
    Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
2.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας/Γ’
 Ακτή Βασιλειάδη- Πύλη Ε1-Ε2- Τ.Κ. 185 10- Πειραιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
     Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζ.Π.
    Τμήμα αλιευμάτων, προϊόντων αλιείας, γάλακτος κ.λ.π.
    Βερανζέρου 42 - Τ.Κ.: 101 76, Αθήνα
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
     Γεν. Δ/νση  Αλιείας, Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων
    Αχαρνών 2- Τ.Κ.: 101 76, Αθήνα 
3. Περιφέρεια Αττικής
    Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής 
4. Περιφέρεια Αττικής
    Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
5. Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Δυτ. Τομέα Αθηνών 
& Δυτ. Αττικής
    Ιερά Οδός 294- Τ.Κ. 122 34
6. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΥΤ  Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών
Λήμνου 3 Α   546 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΥΤ   Τμήματα ελέγχου Γάλακτος Κρέατος και Προϊόντων Αλιείας
Νεαπόλεως 25   153 10    ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.ΕΛΚΕΘΕ- 47ο χλμ Αθηνών- Σουνίου- Μαύρο Λιθάρι- 190 13- Ανάβυσσος
9. Γρ. Περιφερειάρχη
    Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ.117 43, Αθήνα
10.  delal@hcg.gr. Αρχηγείο Λιμενικού σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
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