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ΘΕΜΑ  11

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  για  τις  υφιστάμενες  υποδομές  και
εγκαταστάσεις  του αλιευτικού καταφυγίου παρα-
λίας στην ΤΚ Παραλίας στο Δήμο Κατερίνης»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022
Αριθμ. Απόφασης:  10 / 2022
  
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα 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.
195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 17-03-2022 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 δεκαπέντε  (15)  μέλη της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας και  Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    
2.  Τόσκας Λάζαρος          
3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος     
4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος      
5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος      
6.  Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος      

     7.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος      
     8.  Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος      

9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      
10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος   

 11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος
     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος
     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος   

 14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
   15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος      

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

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 11ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης   περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  για  τις  υφιστάμενες  υποδομές  και  εγκαταστάσεις  του  αλιευτικού
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καταφυγίου παραλίας στην ΤΚ Παραλίας στο Δήμο Κατερίνης» και έδωσε το λόγο
στην  κα. Καράντζιου Δομνίκη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας
Π.Ε. Πιερίας, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 700124(3148)/26-01-
2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Πιερίας η οποία
έχει ως εξής:
“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:  696530(826)/02-11-2021 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΎΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΤΗΣ

ΠΚΜ  (Α.Π.:  700124(3148)  3-11-2021 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ)“AΠΟΣΤΟΛΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΠΕ – ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΎ ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΠΑΡΑΛΊΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΠΑΡΑΛΊΑΣ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο λιμένα Παραλίας υπάρχουν υφιστάμενες λιμενικές  εγκαταστάσεις οι  οποίες έχουν κατασκευαστεί  στο
παρελθόν και στερούνται άδειας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η
έκδοση ΑΕΠΟ τόσο για τα υφιστάμενα έργα όσο και για τα προτεινόμενα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο άρθρο 9 του 4014/2011. Σύμφωνα με την βεβαίωση χρήσεων γης της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του
Δήμου Κατερίνης με ΑΠ5321/16-03-2021, για την περιοχή του ΑΚ Παραλίας σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου
Παραλίας  (ΦΕΚ577/Α.Α.Π/31-12-2007),  προβλέπονται  ιδιαίτερες  χρήσεις-Εγκαταστάσεις  Λιμένος.  Το
αλιευτικό καταφύγιο αναπτύσσεται προ του παράκτιου μετώπου του λιμένα. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες
του έργου απεικονίζονται  στο  τοπογραφικό διάγραμμα ενώ οι  κεντροβαρείς  του είναι  Χ:  380500 και  Ψ:
4457300 (ΕΓΣΑ 87).

     Σήμερα εξυπηρετεί 70 σκάφη παράκτιας αλιείας, 10 σκάφης μέσης αλιείας, 30 ερασιτεχνικά σκάφη, 2
σκάφη του Λιμεναρχείου Κατερίνης. Η συνολική έκταση (Λ) της λιμενολεκάνης είναι 37.900 τ.μ. < 50.000 τ.μ.
και το συνολικό μήκος μόλων και κρηπιδωμάτων (Μ) 596,5μ < 1.000μ. 

 Όλοι οι λιμένες της Πιερίας που είναι στην ευθύνη του Λιμενικού Ταμείο Πιερίας, συμπεριλαμβανομένου και
του Αλιευτικού Καταφυγίου της Παραλίας καθορίστηκαν ως λιμένες τοπικής σημασίας.  Για το μέγεθος των
σκαφών που πρόκειται να εξυπηρετήσει ο υπό μελέτη λιμένας, το ελάχιστο βάθος της λιμενολεκάνης είναι
2,5μ  και  η  συνολική  έκταση (χερσαία  &  θαλάσσια)  που καταλαμβάνει  είναι  38.700τμ  λιμενολεκάνης  και
13.320τμ η Χερσαία Ζώνη. 

  α)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. 

 β)Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων από πλοία: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α.
8111.1/41/2009  -  Φ.Ε.Κ.  412/Β/06-03-2009  και  τροποποίηση  αυτής  Φ.Ε.Κ.  3085/Β/30.09.2016,  σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 2007/71/ΕΚ), το σύνολο των ελληνικών λιμένων οφείλουν να
διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία. Προκειμένου για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων αυτών, για κάθε λιμένα πρέπει να καταρτίζεται και να εφαρμόζεται Σχέδιο Παραλαβής και
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Διαχείρισης Αποβλήτων. Η λειτουργία εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων αποσκοπεί στον περιορισμό
των  απορρίψεων  στη  θάλασσα  και  ιδίως  της  παράνομης  απόρριψης  αποβλήτων  από  πλοία  και  κατ’
επέκταση στην ενίσχυση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με
τις  διατάξεις  της  Σύμβασης  MARPOL  73/78,  η  Μεσόγειος  έχει  χαρακτηρισθεί  ως  «ειδική  περιοχή»
απαγορεύοντας  σχεδόν  όλες  τις  θαλάσσιες  απορρίψεις.  Σημειώνεται  ότι  οι  ανωτέρω  διατάξεις  είναι
μεταγενέστερες της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. του έργου εντούτοις 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. 

γ)  Σχέδιο  Έκτακτης  Ανάγκης  για  την  Αντιμετώπιση  Θαλάσσιας  Ρύπανσης:  Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία (Ν.2252/1994, Φ.Ε.Κ. 192/Α/18.11.1994, Ν.3100, Φ.Ε.Κ. 20/Α/29.01.2003 και Π.Δ. 11, Φ.Ε.Κ.
6/Α/21.01.2002),  οι  αρχές  ή  οι  φορείς  διαχείρισης  λιμένων  οφείλουν  να  διαθέτουν  εγκεκριμένο  σχέδιο
έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο να είναι συμβατό με το Τοπικό
Σχέδιο  Έκτακτης  Ανάγκης  της  οικίας  Λιμενικής  Αρχής.  Σκοπός  του  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης  για  την
αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων
προσώπων και  φορέων με  σκοπό την άμεση και  επιτυχή επέμβαση τους σε  περίπτωση ρύπανσης του
θαλάσσιου χώρου του λιμένα, κυρίως από πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο φορέας διαχείρισης
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. 

 Το μέγεθος του έργου και το γεγονός ότι εξελίσσεται εξ΄ολοκλήρου στη ΔΕ Παραλίας της ΠΕ Πιερίας, δεν
δημιουργούν  κίνδυνο  διασυνοριακής  επίπτωσης  για  να  εξεταστεί  ενώ  έχει  θετικές  συνέργειες  για  την
ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα και την μείωση της ανεργίας στην περιοχή. Δεν θα υπάρξει σημαντική
επίπτωση από την κατασκευή καθώς υπάρχουν ήδη κτίρια κατασκευασμένα. Η λειτουργία του αλιευτικού
καταφυγίου δεν επηρεάζει τις παραμέτρους που καθορίζουν το μικροκλίμα της περιοχής (θερμοκρασία και
υγρασία αέρα, ροή του ανέμου, θερμοκρασίες επιφανειών και περιβάλλον ακτινοβολίας). Η προκαλούμενη
από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών επιβάρυνση του αέρα με ρύπους, καθώς και η εκπεμπόμενη
θερμότητα είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας.

 Η λειτουργία της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει διαδικασίες ή τεχνολογίες, οι οποίες εκθέτουν ανθρώπους
ή  περιουσίες  σε  γεωλογικές  καταστροφές  όπως  σεισμοί,  ολισθήσεις  εδαφών  ή  λάσπης,  καθιζήσεις  ή
παρόμοιες καταστροφές. Δεν προβλέπεται καμία άμεση αρνητική επίπτωση στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα
από την λειτουργία του έργου καθώς το έργο είναι στο θαλάσσιο χώρο. Δεν προκαλεί απώλεια φυσικής
βλάστησης ούτε απώλεια γεωργικών εκτάσεων, με αποτέλεσμα, ουσιαστικά να μην επιφέρει κάποια αρνητική
επίπτωση  στα  φυσικά  οικοσυστήματα.  Κατά  την  περίοδο  λειτουργίας  πιθανή  ρύπανση  από  ρίψεις
ορυκτελαίων,  πετρελαιοειδών  μπορούν  να  περιοριστούν  με  σωστή  διαχείρισή  τους  κατά  την  κείμενη
νομοθεσία. Επιπτώσεις από αέριους ρύπους κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται. Οι εκπομπές
αερίων ρύπων από τα σκάφη και τα αυτοκίνητα κατά την λειτουργία κρίνονται χαμηλές.

 Η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου συμβάλλει στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου
της  περιοχής  και  ταυτόχρονα  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  αλιείας,  ενώ  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις
ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου δεν δύναται να επηρεάσει τη διάρθρωση
και τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του οικισμού, αλλά ούτε και να διασπάσει καθ’ οποιοδήποτε
τρόπο  τον  πολεοδομικό  του  ιστό  ή  τον  εξωαστικό  χώρο.  Αντίθετα  θα  αναβαθμίζει  την  περιοχή  και  τις
παραγωγικές δραστηριότητες λόγω της φύσης του έργου (λιμενική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα κατά
κύριο λόγο στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο) δεν επηρεάζονται τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς
ούτε των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της ευρύτερης περιοχής.

 Κατά τη  λειτουργία  του λιμένα,  δεν  αναμένεται  να  θιγούν  οι  χρήσεις  γης  της  περιοχής,  καθώς όλα τα
προτεινόμενα χερσαία και λιμενικά έργα αφορούν την υφιστάμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα.
Αντίθετα, αναμένονται  σημαντικές θετικές επιπτώσεις ιδιαίτερα για τις αστικές και τουριστικές χρήσεις του
παραλιακού μετώπου. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης οι δύο πλησιέστερες στον λιμένα παραλίες κολύμβησης χαρακτηρίζονται
από  εξαιρετικής  ποιότητας  ύδατα.  Συνεπώς,  η  λειτουργία  του  αλιευτικού  καταφυγίου  δεν  προκαλεί
υποβάθμιση των υδάτων της ευρύτερης περιοχής με εξαίρεση σπάνια περιστατικά ατυχηματικής ρύπανσης,
τα οποία όμως είναι περιορισμένα σε ένταση, έκταση και διάρκεια. 

Ατυχηματικές διαρροές καυσίμων και λιπαντικών από τη δραστηριότητα των πάσης φύσεως μηχανημάτων
και των βοηθητικών σκαφών θα προκαλέσουν κίνδυνο ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής στην περιοχή του
έργου,  εφόσον  δεν  ληφθούν  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης.  Οι  όποιες  επιπτώσεις
προκληθούν  από  την  εν  λόγω  δραστηριότητα,  χαρακτηρίζονται  αμελητέες  ως  προς  την  έντασή  τους.
Εντούτοις, εφ΄ όσον αυτές προκύψουν θα αντιμετωπισθούν με τα σχέδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω δηλ.
“Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (PCP) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και  άλλες
επιβλαβείς ουσίες”,   “Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης” και  “Σχέδιο
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων από πλοία”.
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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 αντιρρή-
σεις 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 & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και  τη  διαλογική  συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της  και
έχοντας υπόψη:
 α)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

β)  το  άρθρο  164  του  Ν.  3852/2010  ‘‘Αποφασιστικού  χαρακτήρα  επιτροπές
περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

γ)  την  αριθμ.7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις  26 Μαΐου 2019 για  την  ανάδειξη  της  Περιφερειακής  Αρχής στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022)
(ΑΔΑ:  61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί
«Ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου  περί  «Σύσταση  και  συγκρότηση  των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». .
      στ)  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”.
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων
στην  Επιτροπή  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  Π.Κ.Μ.  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)»

Αποφασίζει ομόφωνα

 Γνωμοδοτεί   θετικά    επί της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις υφιστάμενες
υποδομές και εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου παραλίας στην ΤΚ Παραλίας στο
Δήμο Κατερίνης, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων, σύμφωνα με το
έντυπο  τυποποιημένης  γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  700124(3148)/26-01-2022
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας) 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ.κ Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως
ακολούθως : 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη
                                                                     

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
         Η Γραμματέας
          Κουκίδου Ηρώ
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