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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 8ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία της υφιστάμενης Μαρίνας Καλαμαριάς, η οποία 

βρίσκεται στην περιοχή Μικρό Έμβολο, στο παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 

2005305517) 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε σχετικά με τη λειτουργία της υφιστάμενης Μαρίνας Καλαμαριάς, η οποία βρίσκεται στην 

περιοχή Μικρό Έμβολο, στο παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2005305517)» και 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1959/24-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Ιωάννη 

Δαρδαμανέλη. Υπενθύμισε στο Σώμα ότι το θέμα είχε αποσυρθεί από τη 10η τακτική συνεδρίαση (09-06-

2021) του οργάνου λόγω της ασάφειας που είχε διαπιστωθεί στην Μ.Π.Ε. ως προς την οριοθέτηση της 

Μαρίνας Καλαμαριάς και είχε ζητηθεί από τον Δήμαρχο να στείλει γραπτή εισήγηση με τις παρατηρήσεις 

του Δήμου επί της Μ.Π.Ε.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Αθ. Βαφάκη, υπάλληλο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Βαφάκη έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 291451 

(7535)/28-05-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ενημέρωσε τα μέλη ότι πρόκειται για την ίδια θετική εισήγηση που 

είχε παρουσιαστεί και στη 10η συνεδρίαση 2021 της Μητροπολιτικής Επιτροπής, η οποία συμπληρώθηκε 

με δύο επιπλέον προϋποθέσεις, μετά την επεξεργασία των εντύπων απόψεων του Δήμου Καλαμαριάς και 

του κ. Ι. Κρεστενίτη, Ομότιμου Καθηγητή Παράκτιας Τεχνικής & Ωκεανογραφίας του Α.Π.Θ., οι οποίες 

κατατέθηκαν μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης. Επίσης, η κ. 

Βαφάκη αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας επί των απόψεων που περιλαμβάνονται στα 

ανωτέρω έντυπα. 

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Δαρδαμανέλη. Ο Δήμαρχος συμφώνησε με τις 

παρατηρήσεις της υπηρεσίας και προχώρησε σε μία σημαντική παρατήρηση σχετικά με τη μέτρηση 
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ποιότητας των υδάτων που τα συσχετίζει με τα νερά κολύμβησης.  Επίσης, αναφέρθηκε στις προτάσεις του 

Δήμου σχετικά με την περαιτέρω μείωση του συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης, διευκρινίζοντας ότι 

δεν αφορούν αμιγώς την περιβαλλοντική αδειοδότηση της Μαρίνας, είναι θέμα πολιτικής απόφασης της 

Πολιτείας, αλλά θα ήθελε να συμπεριληφθούν στην απόφαση του οργάνου. Η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 

κ. Πατουλίδου, σχολιάζοντας το αίτημα του Δημάρχου επεσήμανε ότι όντως δεν είναι αρμοδιότητα της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής και πρόκειται για πολιτική απόφαση. Σήμερα συζητείται η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση της Μαρίνας, διαβεβαίωσε όμως ότι τα ζητήματα που αφορούν το παραλιακό μέτωπο εν γένει 

είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφέρειας, η οποία θα είναι πάντοτε αρωγός και σε άμεση 

συνεργασία με τον Δήμο και έχοντας προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής απηύθυνε ερώτημα προς την εισηγήτρια και την κ. 

Πατουλίδου εάν μπορεί να συμπεριληφθεί στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, όπως ζητήθηκε από τον 

Δήμαρχο, η παρατήρηση σχετικά με τα νερά κολύμβησης. Η εισηγήτρια απάντησε θετικά και η κ. 

Πατουλίδου συμφώνησε. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικά μέλη, προς 

την εισηγήτρια και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς. 

Στις ερωτήσεις απάντησαν η κ. Βαφάκη και ο κ. Δαρδαμανέλης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 

καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  

 

Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις και η ψηφοφορία επί του θέματος, ο Πρόεδρος 

ζήτησε από την εισηγήτρια τη διατύπωση του επιπλέον όρου για τα νερά κολύμβησης που συμφωνήθηκε να 

συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση. Ο επιπλέον όρος έχει ως εξής: ‘’Να γίνονται δειγματοληψίες στη 

θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας Καλαμαριάς και να ισχύουν τα όρια που θέτει η οδηγία για τα νερά της 

κολύμβησης.’’.  

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με 

λευκό, καθώς έχουν επιφυλάξεις για την υλοποίηση των όρων.  

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε και τη 

σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται, καθώς και την ίδια την 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Η γνωμοδότηση επί της συγκεκριμένης ΜΠΕ, εντάσσεται στη διαδικασία παράδοσης ενός 

δημόσιου “φιλέτου” γης στο κεφάλαιο. Σε εφαρμογή των διαβόητων Μνημονίων, που φόρτωσαν τα βάρη 

της προηγούμενης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στις πλάτες του λαού, η Μαρίνα Καλαμαριάς πέρασε 

στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ με απώτερο σκοπό την παράδοσή της σε επιχειρηματικούς ομίλους.  

Δεν είναι το μόνο δημόσιο ακίνητο ή ελεύθερος χώρος που είχε αυτή τη τύχη. Το ίδιο συμβαίνει και 

με μια σειρά άλλων τέτοιων όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ειδικά στις σημερινές 

συνθήκες, αναζητούν συμφέρουσες επενδύσεις για τα λιμνάζοντα κεφάλαιά τους. Τέτοιες πιθανές 

επενδύσεις παίρνουν και τη μορφή της “αξιοποίησης” φιλέτων γης, δημόσιων, ελεύθερων χώρων και 

υποδομών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών σε αναψυχή, 

πολιτισμό, αθλητισμό. Αντί για αυτό, σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο στόχος 

ανάδειξης γενικά της χώρας, αλλά και ειδικά της Θεσσαλονίκης, σε τουριστικό πόλο έλξης υψηλών 

εισοδημάτων, στο όνομα της ανάπτυξης της οικονομίας. Πρόκειται για μια ακόμη μορφή στήριξης των 

επιχειρηματικών ομίλων, που απαρέγκλιτα υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως του ΣΥΡΙΖΑ 

και συνεχίζει με ζέση η σημερινή της ΝΔ. 

Ξέρουμε καλά, πως μοναδικοί ωφελημένοι είναι οι τουριστικοί και άλλοι συναφείς επιχειρηματικοί 

όμιλοι. Η ανάπτυξή τους τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και όταν άλλοι κλάδοι βρίσκονταν σε κρίση, 

επιτεύχθηκε πάνω στη συντριβή και την εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου, που όχι μόνο δεν 

είδαν μερίδιο από τα κέρδη, αλλά μέτρησαν μέχρι και θανάτους και σοβαρά εργατικά εξαιτίας της 

υπερεργασίας. Ταυτόχρονα, αυτή η τουριστική ανάπτυξη δεν εξασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο ποιοτικές 

προσιτές διακοπές για τη λαϊκή οικογένεια. Το αντίθετο μάλιστα, η προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών 

υψηλότερων εισοδημάτων, με απόλυτο κριτήριο το κέρδος, δεν αφήνει περιθώρια για σχετικές αυταπάτες. 

Πριν από περίπου ένα χρόνο εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ του ΕΧΣ για τη Μαρίνα Καλαμαριάς. Με αυτό 

τέθηκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση των ευνοϊκότερων δυνατών όρων, από την άποψη χρήσεων γης, 

υψηλών συντελεστών κάλυψης και δόμησης κλπ, ώστε η μακροχρόνια παραχώρηση να είναι όσο γίνεται πιο 

επικερδής για τους υποψήφιους επενδυτές.  

Με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί και γίνονται αποδεκτά υπό όρους από τη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ, τη 

διοίκηση της ΠΚΜ, τη διοίκηση και άλλες παρατάξεις του Δήμου Καλαμαριάς, μπαίνει εμπόδιο στη 
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δυνατότητα για αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης προς όφελος του λαού, αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, 

δημιουργούνται προϋποθέσεις για διαμόρφωση μιας περίκλειστης ζώνης στην οποία δε θα επιτρέπεται η 

ελεύθερη πρόσβαση, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν θα αφορούν 

αποκλειστικά τη διοίκηση της μαρίνας, συμπαρασύρονται ανάλογες εξελίξεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο.  

Για παράδειγμα, έχει ανοίξει αντίστοιχη συζήτηση και για το «Κυβερνείο» ή αλλιώς «Παλατάκι». 

Περιοχή φιλέτο που ανήκει στην ΕΤΑΔ και προορίζεται μετά από χρόνια εγκατάλειψης, είτε για 

παραχώρηση σε ιδιώτη, είτε σε κάποιο άλλο σχήμα ακόμα και με συμμετοχή του Δήμου, με τα ίδια όμως 

κριτήρια και κανόνες της «ιδιωτικής οικονομίας» που σημαίνουν ανταποδοτικότητα για της χρήσεις και νέα 

επιβάρυνση του λαού. 

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης τοποθετήθηκαν ολοκληρωμένα για τις 

εξόφθαλμες προβλέψεις της ΣΜΠΕ και τη πραγματική στόχευσή της, τόσο στη Μητροπολιτική Επιτροπή 

Θεσσαλονίκης, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς.  

Η ΜΠΕ για την υφιστάμενη λειτουργία της Μαρίνας αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην προώθηση του 

υφιστάμενου σχεδίου. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ανακοινώσει πως προτίθεται να καταθέσει αίτηση για εκ νέου 

χωροθέτηση της Μαρίνας. Στο πρώτο στάδιο  χωροθέτησης εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με 

την έκδοση Προεδρικού  Διατάγματος (Π.Δ.). Στο δεύτερο στάδιο χωροθέτησης εγκρίνονται με την έκδοση 

κοινής υπουργικής απόφασης οι προτεινόμενες νέες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι 

περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων ανάπτυξής του. Προφανώς, η νέα χωροθέτηση 

θα γίνει με βάση τους όρους του περσινού ΕΧΣ και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ που προετοίμασαν το έδαφος. Η 

ΜΠΕ και η έκδοση ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη κατάσταση χρειάζονται για την πληρότητα του φακέλου της 

αίτησης.  

Ταυτόχρονα η ΜΠΕ αναφέρει και ακόμα μια ανησυχητική εξέλιξη. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσφύγει 

ενάντια στο χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, στη χερσαία 

ζώνη της Μαρίνας και περιμένει την έκδοση απόφασης του ΣτΕ. Το ενδεχόμενο αποχαρακτηρισμού τους θα 

ευνοήσει την επιπλέον δόμηση της χερσαίας ζώνης ρόλο και θα επηρεάσει, αρνητικά για το λαό και το 

περιβάλλον, τους τελικούς όρους της απόφασης χωροθέτησης.  

Είναι προφανές και το ξεκαθαρίζουμε, πως δεν τοποθετούμαστε αποκλειστικά και μόνο στη ΜΠΕ, 

ειδικά από τη στιγμή που εκτός από τα παραπάνω, αποκαλύπτεται και μια ακόμα περίπτωση υποκρισίας για 

την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η Μαρίνα της Καλαμαριάς λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς 

περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο προχωρά τώρα η έκδοση ΑΕΠΟ με την υποβολή της ΜΠΕ είναι 

ότι η ύπαρξη ΜΠΕ και περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι προαπαιτούμενα για τη νέα χωροθέτηση, για 

την υλοποίηση  της παραχώρησης σε επιχειρηματικούς ομίλους.   

Στον αντίποδα τέτοιων σχεδίων “αξιοποίησης” από το κεφάλαιο, είναι αναγκαία η οργάνωση του 

δημόσιου χώρου και η κατασκευή υποδομών, που θα  ικανοποιούν πολύπλευρα τις σύγχρονες κοινωνικές 

ανάγκες για αναψυχή, αθλητισμό, πολιτισμό και πράσινο, υγεία, παιδεία, στα πλαίσια ενός σχεδιασμού σε 

επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος και με στόχο την κάλυψη αυτών των αναγκών.  

Θεωρούμε  δηλαδή πως  οι ελεύθεροι χώροι, οι παραλίες, οι χώροι πρασίνου, τα πρώην στρατόπεδα 

αποτελούν λαϊκή περιουσία και πρέπει να γίνουν αποκλειστικά περιβαλλοντικοί - οικολογικοί χώροι 

πρασίνου και αναψυχής, ελεύθεροι για όλο το λαό, χωρίς καμιά εμπορευματοποίηση των χρήσεων  τους, με 

ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους.   

Για να γίνει αυτή η δυνατότητα, πραγματικότητα, είναι αναγκαίες ριζικές αλλαγές σε επίπεδο 

οικονομίας και εξουσίας. Χρειάζεται να ξεριζωθεί το κέρδος από τη θέση της κινητήριας δύναμης της 

οικονομίας και ο λαός αφέντης στο τόπο του και του πλούτου που παράγει, να σχεδιάζει την κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών, αξιοποιώντας τις σημερινές δυνατότητες. 

Με το βλέμμα λοιπόν στο μέλλον, για να αποσπάσει ο λαός κατακτήσεις σήμερα στο θέμα των 

ελεύθερων χώρων και ειδικά για το παραλιακό μέτωπο Καλαμαριάς, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τη ΜΠΕ και 

καλούμε σε κλιμάκωση της δράσης και κινητοποίησης: 

- Για να μην παραχωρηθεί οποιοδήποτε τμήμα του παραλιακού μετώπου και με οποιοδήποτε τρόπο 

σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Ακύρωση του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την Μαρίνα. Ανάκληση της 

θετικής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς και της Περιφέρειας. Καμία σκέψη για 

ιδιωτικοποίηση του «Κυβερνείου».  

- Για να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί προς όφελος του λαού, όλο το παραλιακό μέτωπο της 

Καλαμαριάς, που περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα της Μαρίνας , την πλαζ, το Ρεμέτζο, το καφενείο του 

Ψαρά και την Προποντίδα, το «Παλατάκι» και το Στρατόπεδο Κόδρα, το Καραμπουρνάκι, η παραλία της 

Κρήνης, ως χώρος πρασίνου αναψυχής υποδοχής αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ελεύθερος 

για όλο το λαό, χωρίς καμιά εμπορευματοποίηση των χρήσεων, με χρηματοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό.». 

   Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Επιθυμεί την 

ανάπτυξη της Μαρίνας, ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν πολύ πιο αυστηροί όροι. 
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    Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Δημάρχου και 

δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Δήμος Καλαμαριάς 10-06-2021 Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

2. Κρεστενίτης Ιωάννης – Ομότιμος 

Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής & 

Ωκεανογραφίας, Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών Α.Π.Θ. 

13-06-2021 Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 291451 (7535)/28-05-2021 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ.: 

367011 (9078)/16-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας που αφορά τις 

παρατηρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας στις απόψεις φορέων που κατατέθηκαν, το με αρ. πρωτ.: 1959/24-12-

2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί 

αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 168/2019 

(ΑΔΑ: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 109/2019 (ΑΔΑ: 

6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την οποία δεν 

εμπίπτει σε έλεγχο νομιμότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 125/2019 

(ΑΔΑ: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-

09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 

Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ 

αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), την με αρ. πρωτ. 

1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί 

‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 

Presence.gov.gr.’’ και το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής 
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Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
       (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Παπαστεργίου Χρήστος, κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος και κ.  

                       Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν με λευκό, ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία της υφιστάμενης Μαρίνας Καλαμαριάς, η οποία βρίσκεται 

στην περιοχή Μικρό Έμβολο, στο παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2005305517), 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

υφιστάμενης Μαρίνας Καλαμαριάς, και δεν εξετάζει καμία άλλη κατασκευή.  
Η μαρίνα της Καλαμαριάς βρίσκεται επί της ανατολικής ακτής του Κόλπου Θεσσαλονίκης, προ του 

παραλιακού μετώπου του Δήμου Καλαμαριάς. Κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και  

επεκτάθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ‘80. Είναι η μοναδική εν λειτουργία εγκατάσταση εξυπηρέτησης 

τουριστικών σκαφών στο παραλιακό μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (οι υπόλοιπες 

εξυπηρετούν ναυταθλητικούς ομίλους). Έχει δυναμικότητα 242 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 

30m.  Στο νότιο τμήμα της λιμενολεκάνης εξυπηρετούνται αλιευτικά σκάφη. Η περιοχή αυτή τόσο στο 

θαλάσσιο, όσο και στον χερσαίο χώρο, είναι διακριτή, έτσι ώστε να μην προκαλείται όχληση από τη 

δραστηριότητα των αλιέων στα σκάφη αναψυχής και στις λοιπές λειτουργίες της μαρίνας. 
Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας Καλαμαριάς διαχωρίζεται από τον πυκνό αστικό ιστό με την παραλιακή οδό 

Ν. Πλαστήρα, από όπου και η οδική πρόσβαση σε αυτή. 
Η κτιριακή υποδομή της μαρίνας αποτελείται από το Κεντρικό Κτίριο, το κτίριο διοίκησης , τα κτίρια 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστάσιο, υποσταθμός και εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας) καθώς και δύο μικρά κτίσματα πλησίον της εισόδου της 

μαρίνας (λιμενοφυλάκιο και φυλάκιο εισόδου). Επίσης, πλησίον του Κεντρικού Κτιρίου βρίσκεται το 

εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Ακόμα περιλαμβάνει μη ορισμένες θέσεις στάθμευσης, καθώς και 

εκτεταμένες ελεύθερες ζώνες.  
Οι ανάγκες της μαρίνας σε ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από τα υφιστάμενα 

δίκτυα.  
Σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας εκτείνονται 

δασικές εκτάσεις, άλση και πάρκα, που  καταλαμβάνουν συνολικά 17.269,66.m2 .  
Η μαρίνα προσφέρει δυνατότητες καθέλκυσης/ανέλκυσης σκαφών με γερανό. Μία περιοχή στο κεντρικό 

τμήμα της χερσαίας ζώνης, κατά μήκος των παραλιακών κρηπιδωμάτων, χρησιμοποιείται για τη  χερσαία 

απόθεση και ελαφρά συντήρηση σκαφών.  
Η μαρίνα Καλαμαριάς είναι εφοδιασμένη με το αρ. πρωτ. 3122.3-1.8/13537/19 (ΑΔΑ: ΨΠ914653ΠΩ-ΡΕ6)  

«Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στις 

Λιμενικές εγκαταστάσεις Μαρίνας Θεσσαλονίκης της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.».     
 

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα, αυτά αφορούν:  
– Στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα) που παράγονται στο χερσαίο χώρο της μαρίνας . Τα στερεά 

απόβλητα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στον χερσαίο χώρο της. Επίσης, για 

την ενίσχυση της δυνατότητας ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι κάδοι. 

- Στερεά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στην μαρίνα και περιλαμβάνουν στερεά 

απορρίμματα οικιακού τύπου, καθώς και μικρό αριθμό τεμαχίων από αναλώσιμα υλικά αλιείας, όπως 

κατεστραμμένα δίχτυα. Η διάθεση των αποβλήτων αυτών γίνεται σε κατάλληλους κάδους/χώρους 

τοποθετημένους σε ενδεδειγμένες θέσεις εντός της μαρίνας. 

- Επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στην μαρίνα, στο χώρο χερσαίας 

απόθεσης και συντήρησης σκαφών και τις λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις της μαρίνας και περιλαμβάνουν 

χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, απόβλητα από συσκευασίες (π.χ. χρωμάτων ή 

βερνικιών), χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού, απορροφητικά υλικά, προστατευτικό ρουχισμό, απορριπτόμενο 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απορριπτόμενους σωλήνες φθορισμού κλπ.  

– Επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών στον χώρο 

χερσαίας απόθεσης. Τα απόβλητα αυτά, των οποίων οι ποσότητες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, αφορούν σε 

υπολείμματα υφαλοχρωμάτων, υπολείμματα λιπαντικών κλπ.  
– υγρά απόβλητα που  παράγονται στα σκάφη που  προσεγγίζουν στη μαρίνα και περιλαμβάνουν 
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πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα), απόβλητα λιπαντικά έλαια (χρησιμοποιημένα λιπαντικά), υγρά αστικά 

απόβλητα (λύματα).  
Το σύνολο των αποβλήτων αυτών συλλέγεται και διατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το «Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στις Λιμενικές 

εγκαταστάσεις της μαρίνας».  
 

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Η χωροθέτηση της Μαρίνας Καλαμαριάς, τα όρια της χερσαίας ζώνης της, οι χρήσεις γης και οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης αυτής εγκρίθηκαν με το άρθρο 30 και το άρθρο 41 του Ν. 2160/93.  H λιμενολεκάνη της 

μαρίνας, καταλαμβάνει επιφάνεια 100 στρεμμάτων περίπου και οριοθετείται νοτιοδυτικά από αποσπασμένο 

κυματοθραύστη, βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά από μώλους και βορειοανατολικά από τα υφιστάμενα 

παραλιακά κρηπιδώματα. Το εμβαδό της χερσαίας ζώνης δε προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά 

ούτε και στον παραπάνω Νόμο.   
   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία δεν έχει  αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της απεστάλη 

και γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου του θέματος με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Τα μηχανήματα και οχήματα, που χρησιμοποιούνται, πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 Να προσδιοριστεί επακριβώς το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας. 

 Η Μαρίνα Καλαμαριάς οφείλει να είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και 

εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά 

φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία 

Λιμενική Αρχή. Επίσης, ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα θα πρέπει να διαθέτει 

εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης»  για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της 

θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία του, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της 

Λιμενικής Αρχής κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να μεριμνά για την αυστηρή εφαρμογή του «Σχεδίου 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας Καλαμαριάς και πριν τη λήξη του, να κινεί τις 

διαδικασίες για την ανανέωσή του. 

 Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα, καθώς και η χρήση 

των τουαλετών των σκαφών που δε διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης.  

 Οι υποδομές του τουριστικού λιμένα να διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν ισχύ. Ο φορέας 

διαχείρισης του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας.  

 Ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την εγγραφή του στο Η.Μ.Α. και την 

ενημέρωση αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Να γίνονται δειγματοληψίες και αναλύσεις των θαλάσσιων υδάτων, δύο φορές ετησίως σε τρία 

σταθερά σημεία εντός του τουριστικού λιμένα και σε ένα εκτός αυτού, από κατάλληλα διαπιστευμένο 

φορέα. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται για τις παρακάτω παραμέτρους: 
 1) Θερμοκρασία 
 2) pH 
 3) Διαλυμένο Οξυγόνο 
 4)  Νιτρικά (NO-2

3 ) και Φωσφορικά (PO4
--4 ) άλατα 

 5) Αιωρούμενα σωματίδια 
 6) Πετρελαϊκοί Υδρογονανθράκες 
 7) Βαρέα Μέταλλα (Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, Fe) 

 Να γίνονται μετρήσεις στην ατμόσφαιρα για οξείδια  του Αζώτου και οξείδια του θείου,  με συχνότητα 
(1) φορά  το εξάμηνο, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα. 

        Ο φορέας διαχείρισης του έργου υποχρεούται να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των παραπάνω 

μετρήσεων σε ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής, με ελεύθερη πρόσβαση, ώστε ο κάθε πολίτης να 

μπορεί να συγκρίνει τις  μετρήσεις με τις οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία. 
 Να διευκρινιστεί η αδειοδοτημένη σύνδεση της Μαρίνας με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ., η ύπαρξη 

αντλιοστασίου και Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποχέτευση των λυμάτων 

της Μαρίνας στον αποχετευτικό αγωγό του δικτύου και η λειτουργία του σε έκτακτες συνθήκες 

διακοπής της ηλεκτροδότησης.  
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 Να επαναδιατυπωθεί η συμβατότητα του έργου με το ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, 

(ΦΕΚ 485/Δ΄/20-08-2020).  
 Να γίνονται δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας Καλαμαριάς και να ισχύουν τα όρια 

που θέτει η οδηγία για τα νερά της κολύμβησης. 
 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Δωρής Σωκράτης 

4. Κεφαλάς Γεώργιος 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Πάλλας Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Χαριστέας Άγγελος 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 

11. Παπαστεργίου Χρήστος 

12. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

14. Γκανούλης Φίλιππος 
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