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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 19η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 190/2017 

Σήµερα 01/6/2017 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. 109056/26-5-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 26-5-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 8ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τα αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα προστασίας του 
λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο δήµο Αίγινας. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) 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. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα),  Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου 
Πέτρος. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
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Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, 
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος και κ. Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεξίου Αθανάσιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής 
(Θέµης), Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καµάρας Παύλος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας 
∆ηµήτριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία 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. 54889/24-5-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε 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». 

3. Την υπ’ αριθµ. Οικ. 59417/20 – 3 – 2017 (ΦΕΚ 945/Β/21-3-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής, µε θέµα: «Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθ. οικ. 
8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ’Β/17-01-2017) 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 και συµπληρώθηκε µε τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 
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Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017) και οικ. 53499/13-03-2017 
(ΦΕΚ 804/τΒ’/2017 όµοιες». 

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

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

6. Την 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. 
∆ΙΠΑ/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». 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

8. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφεροµένου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

9.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α΄…». 

10. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

11. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής 
Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α΄ και Β΄ 
της Υ.Α. µε αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 
4014/11».  

12. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ». 

13. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

15. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

16. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
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17. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
µε την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

18. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

19. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 51948/10-03-2017 διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 54889/14-3-
2017) µε συνηµµένα: α) την µε αρ. πρωτ. 51947/10-03-2017 αποστολή ανακοίνωσης 
για δηµοσίευση και ενηµέρωση κοινού, β) το αρ. πρωτ. 15677/780/1-3-2017 (αρ. 
πρωτ. εισερχ. 51222/9-3-2017) διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και γ) την από ∆εκέµβριο 2016 
ΜΠΕ του έργου του θέµατος µε συνηµµένα αλληλογραφία µε υπηρεσίες, 
φωτογραφική τεκµηρίωση, κ.λπ. 

20.  Το µε αρ. πρωτ. 1247/4-5-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 91522/4-5-2017) έγγραφο του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας που απεστάλη στην υπηρεσία µας µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε συνηµµένο το σχέδιο εµβαδού λιµενολεκάνης Αγ. 
Μαρίνας, µε το οποίο µας γνωστοποιείται ότι το εµβαδό της λιµενολεκάνης Αγ. 
Μαρίνας είναι 37.050 τ.µ.  

21. Το γεγονός ότι µέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόµενου κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (19) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
του έργου για τα αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα προστασίας του λιµένα Αγίας 
Μαρίνας, στο ∆ήµο Αίγινας. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο του υφιστάµενου έργου όσο και της επέκτασης 
αυτού.  

Η µελέτη η οποία απεστάλη τόσο από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, όσο και από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του 
θέµατος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (19) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη 
µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρτών και φωτογραφιών για την έκφραση απόψεών µας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια ∆/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα 
προστασίας του λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο ∆ήµο Αίγινας. 
 
1.2 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
  Η µελέτη πραγµατεύεται τόσο το υφιστάµενο έργο που δεν διαθέτει σε ισχύ 
περιβαλλοντικούς όρους όσο και την επέκταση  αυτού. Ειδικότερα το προτεινόµενο 
θαλάσσιο έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην κεφαλή του υφιστάµενου προβλήτα 
του λιµένα Αγίας Μαρίνας Αίγινας και έχει ως σκοπό την δηµιουργία τριών (3) 
πρόσθετων θέσεων εξυπηρέτησης ηµεροπλοίων µεγέθους από 70 µ έως και 100 µ 
πέραν των 10 µονίµων ελλιµενιζόµενων αλιευτικών σκαφών.  
 
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Με βάση το Παράρτηµα IIΙ της (6) σχετικής Υ.Α., το έργο του θέµατος 

κατατάσσεται στην Οµάδα 3η: Λιµενικά Έργα και στον α/α 4: «Λιµένες εξυπηρέτησης 
αλιευτικών σκαφών ή µικτής χρήσης µε άλλα σκάφη π.χ. ηµερόπλοια, εξυπηρέτησης 
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις», µε συνολικό 
µήκος µώλων και κρηπιδωµάτων µικρότερο από 1.000 µ και εµβαδό λιµενολεκάνης 
37.050 τ.µ. < 50.000 τ.µ, όπως µας γνωστοποίησε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αίγινας 
µε το (20) σχετικό. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αίγινας 
∆/νση: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 31, Αίγινα, Τ.Κ. 18010 
Τηλ: 22970-22272, fax: 22970-26320 
E-mail: limtamaig@aig.forthnet.gr 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  

Το υπό µελέτη έργο, σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Νήσων, του ∆ήµου Αίγινας, της ∆ηµοτικής Ενότητας 
(∆.Ε.) Μεσαγρού Αίγινας. Απέχει από το λιµάνι του Πειραιά περίπου 15 ν.µ., ενώ οδικώς 
βρίσκεται σε οδική απόσταση περίπου 12km ανατολικά του λιµένα Αίγινας. 

   

 
 

Εικόνα 4.1: Θέση του έργου. 
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4.2  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
Ο οικισµός της Αγίας Μαρίνας αποτελεί οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου (σύµφωνα 

µε την Α’ Φάση του υφιστάµενου Γ.Π.Σ. Αίγινας – ΦΕΚ 974/∆/20-9-1994), είναι 
οριοθετηµένος οικισµός µε πληθυσµό µικρότερο των 2.000 κατοίκων στον οποίο ισχύουν 
οι διατάξεις του Π∆. 2/ 13-3-81 (ΦΕΚ 138 ∆/81). Είναι οριοθετηµένος οικισµός προ ‘23 
και δοµείται µε τις διατάξεις του Π.∆. 2.3.81 (ΦΕΚ 138 ∆/’81) και τις τροποποιήσεις του. 
Τα όρια του οικισµού έχουν καθοριστεί µε την µε αρ. πρωτ. 16569/19-10-68 Έκθεση του 
Υπ. ∆ηµ. Έργων – Γρ. Πολεοδοµίας Πειραιώς. 

Επίσης οι εγκεκριµένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής είναι 
οι κάτωθι: 
- Ζ.Ο.Ε. ολόκληρης της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 
1923 περιοχής του Ν. Αττικής (ΦΕΚ 284/∆/1983) 
- Ζ.Ο.Ε. Ασπροπύργου (ΦΕΚ 1085/∆/1996) 
- Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/∆/1998) 
- Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων (ΦΕΚ 199/∆/2003) 
 

Με την υπ. Αρ.600925/1978 απόφαση του Νοµάρχη Αττικής (ΦΕΚ 501/∆/20-09-
1979) καθορίζονται τα όρια αιγιαλού και παραλίας στον όρµο της Αγίας Μαρίνας Αίγινας, 
ενώ µε την υπ.αρ. 07/∆ΤΑ/1998 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 963/∆/01-12-
1998) καθορίζονται τα όρια της Ζώνης Λιµένα Αγίας Μαρίνας. 

Το προτεινόµενο έργο δεν εµπίπτει εντός ορίων καµίας από τις ως άνω 
θεσµοθετηµένες ΖΟΕ της Περιφέρειας Αττικής. 

 
4.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 Ο υφιστάµενος προβλήτας βρίσκεται στο κέντρο περίπου του οικισµού, έχει νότια – 
νοτιοανατολική κατεύθυνση και είναι ένα έργο βαρύτητας, που αποτελείται από 
κατακόρυφο µέτωπο και επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων. Για την προστασία της 
έδρασης του κρηπιδοτοίχου έχουν τοποθετηθεί πλάκες προστασίας ποδός. 

 

 
 

Εικόνα 4.2: Αεροφωτογραφία υφιστάµενου έργου (πηγή: Google Earth). 

 
Το τµήµα Α-Β έχει µήκος περίπου 65m και ωφέλιµα βάθη που κυµαίνονται µεταξύ 

2.20m και 3.20m. Στη ρίζα του υπάρχει εγκάρσιος σωλήνας διάστασης Φ90. Το πλάτος 
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της ανωδοµής είναι περίπου 7.5m.  Στην ανωδοµή υπάρχουν δύο δέστρες, βραχίονες 
πρόσδεσης και φρεάτια παροχών, ενώ τα σκυροδέµατα της ανωδοµής είναι σε κακή 
κατάσταση. 
  Η κεφαλή του κρηπιδώµατος, που αποτελεί σχετικά πρόσφατη επέκταση του 
υφιστάµενου προβλήτα, περιλαµβάνει τα τµήµατα Β-Γ, Γ-∆,  Ε-ΣΤ, ΣΤ-Ζ και έχουν µήκος 
8m, 25m, 38m, 18m και 22m αντίστοιχα, µε ωφέλιµα βάθη της τάξης των 3.0m έως 
3.50m περίπου. ∆ιαθέτει δέστρες πρόσδεσης, ελαστικούς γραµµικούς προσκρουστήρες, 
βραχίονες πρόσδεσης και επαρκή φωτισµό. Στο µέσο του τµήµατος ∆-Ε έχουν 
τοποθετηθεί σιδηροτροχιές, ενώ υπάρχουν και φρεάτια παροχών. Κατά θέσεις, κυρίως 
στη γωνία Ε παρατηρούνται ρωγµές στην ανωδοµή, ενδεχοµένως εξαιτίας της απώλειας 
υλικού κάτω από τις πλάκες προστασίας ποδός. 
 

 
 

Εικόνα 4.3: Άποψη των ρηγµατώσεων στην ανωδοµή στο σηµείο Ε. 

 
 Το τµήµα Ζ-Η, το οποίο έχει µήκος περί τα 50m, χρησιµοποιείται από µικρά 
αλιευτικά και τουριστικά σκάφη, καθώς παρέχει ικανοποιητική προστασία έναντι 
κυµατισµών. 

Το λιµάνι της Αγίας Μαρίνας συνδέεται ακτοπλοϊκά κατά τη θερινή περίοδο µε τον 
Πειραιά, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Σύµφωνα µε το υπ.αρ. 474/14-3-2012 
έγγραφο του ∆ηµοτικού Ταµείου Αίγινας  τουριστικά σκάφη τα οποία εκτελούσαν 
καθηµερινά δροµολόγια, σταµάτησαν να προσεγγίζουν τον λιµένα Αγίας Μαρίνας, 
εξαιτίας της επικινδυνότητας του λιµένα και την ανυπαρξία προστασίας του υφιστάµενου 
προβλήτα. Σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 8220.2/2604/16-07.11.2016 έγγραφο, κατά την 
τελευταία 5ετία το λιµένα Αγίας Μαρίνας προσεγγίζουν τα πλοία “Αγ. Μαρίνα Αιγίνης” 
(πρώην “Αλέξανδρος”) και “Όσιος ∆αυίδ”, µε συνολικά 1832 κατάπλους στην πενταετία, 
ενώ ελλιµενίζονται µονίµως δέκα (10) ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη. 
 
4.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
4.4.1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
Η περιοχή του λιµένα Αγίας Μαρίνας, δεν βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε 

προστατευόµενες περιοχές. 
o Στην ευρύτερη περιοχή της Αίγινας δεν εντοπίζεται προστατευόµενη περιοχή του 
δικτύου Natura 2000. 
o Κοντινότερος βιότοπος CORINE είναι οι Νήσοι Λαούσες (κωδικός τόπου: A00060034) 
σε απόσταση περίπου 9km βορειοδυτικά του οικισµού της Αγίας Μαρίνας, εκτός της 
νήσου Αίγινας. Σε σχέση µε το λιµένα του Λεοντίου, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση 
του εργοταξίου, ο βιότοπος βρίσκεται σε απόσταση περί τα 4.5km. 
o Το πλησιέστερο Τοπίο ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι το Ελλάνιο Όρος 
(Κωδικός τόπου: AT2012019) βρίσκεται σε ακτίνα περίπου 5km νοτιοδυτικά του 
οικισµού της Αγ. Μαρίνας. 
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o Το πλησιέστερο Καταφύγιο Άγριας Ζωής οριοθετείται από τις περιοχές Παχειά Ράχη, 
Ιερά Μονή Χρυσολεόντισσας, Ελαιώνας και Μετόχι σε ακτίνα 5km νοτιοδυτικά της Αγίας 
Μαρίνας. 

Σε απόσταση 3km προς Βορρά, στον οικισµό Βάγια εντοπίζεται ο παράκτιος 
µικρός νησιωτικός υγρότοπος «Εκβολή ρύακα Βάγια», σε σύνολο τεσσάρων µικρών 
νησιωτικών υγροτόπων που υφίστανται σε σηµαντική απόσταση από το έργο. Πλην του 
καταφυγίου Άγριας Ζωής στην Παχειά Ράχη που αναφέρθηκε, εντοπίζονται σε 
µεγαλύτερη απόσταση τα καταφύγια «Νήσος Μονή» δήµου Αίγινας και «Αγκίστρι» στο 
γειτονικό νησί του Αγκιστρίου. 

 
4.4.2 ∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 

Πέριξ του οικισµού της Αγίας Μαρίνας εντοπίζονται θαµνότοποι, εκτάσεις χαµηλής 
βλάστησης, καθώς και γεωργική γη. Ελαφρώς βορειότερα και δυτικά εντοπίζεται δάσος 
κωνοφόρων, αλλά και διάσπαρτοι θαµνώνες αείφυλλων, πλατύφυλλων. Το υπό µελέτη 
έργο εντοπίζεται προ του παραλιακού µετώπου του εν λόγω οικισµού, σε περιοχή µε 
έντονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τουριστικές υποδοµές. Ως εκ τούτου δεν 
εντοπίζονται δάση και δασικές εκτάσεις εντός της άµεσης περιοχής µελέτης. Στην 
ευρύτερη περιοχή υπάρχει σηµαντικός αριθµός πράξεων χαρακτηρισµού και κηρύξεις 
αναδασωτέων εκτάσεων, οι οποίες όµως καλύπτουν µικρό ποσοστό της συνολικής 
έκτασης, αφήνοντας σηµαντικές δασικές εκτάσεις απροστάτευτες. 
 
4.4.3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του έργου είναι ο ναός της 
Αφαίας (κηρυγµένος µε την Υ.Α. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ Α1/Φ43/ 20959/1130/ 17-8- 94 (ΦΕΚ 
660/Β/31-8-94)), ο οποίος βρίσκεται σε πευκόφυτο λόφο κοντά στον Μέσαγρο στο 
βορειοανατολικό µέρος του νησιού, σε απόσταση περίπου 1km από το λιµάνι της Αγίας 
Μαρίνας. Ο ναός της Αφαίας Αθηνάς αποτελεί διεθνούς σηµασίας πόλο έλξης και 
θεωρείται ισότιµος σε σηµασία και ακτινοβολία µε το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. 
Είναι ένας από τους πιο καλοδιατηρηµένους δωρικούς περίπτερους ναούς της 
αρχαιότητας. Χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.  
 

 
 

Εικόνα 4.4: Άποψη του ναού της Αφαίας. 

 
Νοτίως του λιµένα Αίγινας βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Κολώνα, ενώ στην 

κορυφή του οµώνυµου λόφου βρίσκεται ο περίπτερος ναός του Απόλλωνα, σε 
απόσταση 10km από τον οικισµό της Αγίας Μαρίνας. Ο λόφος Κολώνας έχει 
χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος σύµφωνα µε την ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Α1/Φ02/51103/3470/19-1-1979 (ΦΕΚ 255/Β/16-3-1979). 

Τέλος, στο Ελλάνιο Όρος βρίσκεται ο Ναός του Ελλάνιου ∆ία, στην σηµερινή 
θέση Σφυρίχτρες, σε απόσταση 5km περίπου από την Αγία Μαρίνα. 
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Τα προτεινόµενα έργα δεν θα είναι ορατά από τον αρχαιολογικό χώρο του ναού 
της Αφαίας, ενώ δεν επηρεάζουν τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Νήσου 
Αίγινας. 
 
4.4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
�∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στην Αίγινα δεν υπάρχει Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και 
δεν προβλέπεται να δηµιουργηθεί καθώς από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό για την 
διαχείριση των απορριµµάτων στην Αίγινα προβλέπεται µόνο Σταθµός Μεταφόρτωσης, ο 
οποίος λειτουργεί στη Σκοτεινή. Στις εγκαταστάσεις του σταθµού λαµβάνουν χώρα όλες 
οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάλληλη «συσκευασία» των στερεών αποβλήτων 
ώστε να µεταφερθούν µε containers µεγαλύτερου όγκου στα Λιόσια. 

 
���� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στην Αίγινα δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων, ενώ δεν 
λειτουργεί και δίκτυο αποχέτευσης (στην πόλη της Αίγινας και στην Αγ. Μαρίνα έχει 
κατασκευαστεί δίκτυο το οποίο όµως δεν λειτουργεί καθώς παραµένει «τυφλό»). 
Ελλείψει κατάλληλων δικτύων, η διάθεση των λυµάτων για το σύνολο των οικισµών του 
νησιού είναι µέχρι και σήµερα ανεξέλεγκτη. Κατά κύριο λόγο γίνεται σε απορροφητικούς 
βόθρους ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις απόρριψης µέσω µεµονωµένων αγωγών 
στη θάλασσα. Τα βοθρολύµατα µεταφέρονται µε βυτιοφόρα για τελική διάθεση εκτός του 
νησιού, ενώ µέχρι πριν µερικά χρόνια εκχύνονταν ελεύθερα σε φυσικούς αποδέκτες 
(π.χ. ρέµατα). Το δίκτυο απορροής των οµβρίων είναι στοιχειώδες στην Αίγινα και 
αφορά κυρίως στην παραλιακή οδό. Στα σηµεία συµβολής µε τους εγκάρσιους δρόµους 
υπάρχουν φρεάτια συλλογής οµβρίων που µε την βοήθεια αγωγών εκβολής 
απορρίπτονται στο θαλάσσιο χώρο του λιµανιού. Προβλήµατα αντιµετωπίζονται στην 
περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Στην Αγ. Μαρίνα τέλος, όπου το πρόβληµα είναι 
ιδιαίτερα έντονο λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης κατά τους θερινούς µήνες, 
λειτουργεί ένας µικρός βιολογικός καθαρισµός που συγκεντρώνει τα λύµατα από τις 
δηµοτικές τουαλέτες και τα όµβρια από δύο δρόµους. Σύµφωνα µε την µε Α.Π.: οικ 
17592/29.12.2001 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2007-2013, το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Αίγινας», έχει ενταχθεί (µε κωδικό MIS 340210) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». 
 
4.4.5 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΟΚΩ 
 
� ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Το πρόβληµα έλλειψης νερού είναι ίσως το σηµαντικότερο στην περιοχή, καθώς 
οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισµένοι. Οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν υποβαθµιστεί λόγω 
της υπεράντλησης, ενώ τα επιφανειακά ύδατα παρέχουν µικρές δυνατότητες 
αξιοποίησης (έχουν κατασκευαστεί 4 ανασχετικά φράγµατα, το ένα στην κοίτη του 
χειµάρρου Σκοτεινής και τρία στου Βυρού, µε δηµιουργία λεκανών διήθησης, που είναι 
από της σηµαντικότερες πηγές εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα της Αίγινας). 
Ο µεγαλύτερος όγκος των αναγκών σε νερό καλύπτεται µε µεταφορά νερού µε 
υδροφόρες και επικουρικά µε γεωτρήσεις, το νερό των οποίων είναι όµως είναι 
περιορισµένης ποσότητας και χαµηλής ποιότητας, καθώς ο ανεξέλεγκτος τρόπος µε τον 
οποίο γίνονται οι γεωτρήσεις, σε συνδυασµό µε τη γεωλογία της περιοχής, έχει οδηγήσει 
σε έντονη υφαλµύρινση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι υδροληπτικές γεωτρήσεις 
(ιδιωτικές και δηµοτικές) έχουν διανοιχθεί κυρίως στο βόρειο τµήµα του νησιού, όπου ο 
υδροφόρος είναι πιο πλούσιος, και ενισχύεται µε τη µεταφορά νερού από την Αθήνα µε 
τη χρησιµοποίηση υδροφόρων πλοίων.  
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Επιπλέον κατά τη θερινή περίοδο λόγω της τουριστικής κίνησης παρατηρείται 
αρκετά συχνά πρόβληµα επάρκειας νερού. Επιπρόσθετα έχουν κατασκευαστεί 19 
λιµνοδεξαµενές για την υδροδότηση των οικισµών. Στην Αγία Μαρίνα έχουν 
κατασκευαστεί 2 λιµνοδεξαµενές στην περιοχή της Αφαίας, µε χωρητικότητα 1000m3 και 
600m3, από τις οποίες υδροδοτούνται η Βαγία, ο Μεσαγρός και η Αγ. Μαρίνα. Στο λιµάνι 
της Αγίας Μαρίνας υπάρχει καταθλιπτικός αγωγός για µεταφορά νερού. 
 
4.4.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 
 

Εκτός από τις ανθρωπογενείς πιέσεις που προαναφέρθηκαν σχετικά µε τη 
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, εντοπίζονται επίσης περιβαλλοντικές πιέσεις 
στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας της αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα της Αίγινας, αλλά και στο βορειοδυτικό τµήµα του 
νησιού (κυρίως στη Σουβάλα και στην Αγ. Μαρίνα). 

Επίσης η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου ερηµοποίησης 
λόγω διάβρωσης, στην οποία επίσης συντελούν η έντονη τουριστική/οικιστική 
αξιοποίηση, η καταστροφή της φυσικής βλάστησης, η υποβάθµιση των υδατικών πόρων, 
η υποβάθµιση των εδαφικών πόρων καθώς και η εντατική καλλιέργεια εδαφών. 

Η έντονη τουριστική/οικιστική ανάπτυξη έχει συµβάλλει επίσης στη συνεχή µείωση 
σηµαντικών εκτάσεων καλλιέργειας φυστικιάς και ελιάς, φαινόµενο που παρατηρείται σε 
όλο το βόρειο τµήµα της Αίγινας καθώς και στην περιοχή βόρειο-ανατολικά της Αγ. 
Μαρίνας (Κοκκινόβραχος). 

Άλλες δυνητικές πιέσεις µπορεί να προέρχονται από µεταποιητικές 
δραστηριότητες, από την ηχορύπανση προερχόµενη από τις τουριστικές εγκαταστάσεις 
και τα διερχόµενα οχήµατα κ.λπ.  

 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  
 
5.1  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Με αφετηρία την κεφαλή του υφιστάµενου προβλήτα η επέκταση γίνεται προς 
νότο και διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα: 
- Το πρώτο τµήµα εκτείνεται προς Νότο, µε µήκος 63µ και κυµαινόµενο πλάτος µεταξύ 
15.7µ και 26.7µ. 
- Το δεύτερο τµήµα, θα κατασκευαστεί υπό ορθή γωνία στο πρώτο, µε εξωτερικό µήκος 
της τάξης των 130.9µ, ενώ στην υπήνεµη πλευρά του θα σχηµατιστεί µέτωπο µήκους 
105µ περίπου. Το συνολικό πλάτος των διαµορφωθέντων κρηπιδωµάτων θα είναι 14.0µ. 
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων µέγιστου µήκους έως 
105µ περίπου τόσο στην προσήνεµη όσο και στην υπήνεµη πλευρά του προβλήτα. 
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Εικόνα 5.1: Προτεινόµενα έργα λιµένα. 
 

Ο προβλήτας θα κατασκευαστεί µε αµφίπλευρη κρηπίδωση από τοίχο βαρύτητας, 
αποτελούµενο από επάλληλες στήλες συµπαγών τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.), Ειδικών 
Τεχνητών Ογκολίθων (Ε.Τ.Ο. ), «απορροφητικού» τύπου και χυτή επί τόπου ανωδοµή. 

Κατά τη φάση κατασκευής, οι οποία αναµένεται να διαρκέσει δύο (2) έτη, η κίνηση 
ηµεροπλοίων προς και από τον λιµένα της Αγίας Μαρίνας θα διακοπεί, οι δε ανάγκες θα 
καλυφθούν από τους κοντινές λιµένες του νησιού, ήτοι τον κεντρικό λιµένα της Αίγινας, 
το λιµάνι της Σουβάλας, αλλά και το λιµάνι του Λεοντίου. Ο µικρός αριθµός 
εξυπηρετούµενων αλιευτικών και τουριστικών σκαφών που σήµερα ελλιµενίζονται στη 
σκιά της κεφαλής του υφιστάµενου προβλήτα, στα δυτικά του έργου, θα συνεχίσουν να 
εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών 
εργασιών. 

Λόγω της περιορισµένης έκτασης του έργου, δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή 
κτιριακών εγκαταστάσεων, και νέων χώρων στάθµευσης. Επίσης η περιοχή µελέτης 
εξυπηρετείται ικανοποιητικά από το υπάρχον οδικό δίκτυο αλλά και από τα υφιστάµενα 
δίκτυα ΟΚΩ. 

Η συνολική επιφάνεια κατάληψης του προβλεπόµενου κρηπιδότοιχου επί του 
θαλάσσιου πυθµένα είναι της τάξης των 2.770 τ.µ., ενώ του συνολικού έργου 
(συµπεριλαµβανοµένων και των τσιµεντοστρωµάτων προστασίας ποδός) ανέρχεται στα 
6.660 τ.µ. 

Επίσης δεν απαιτείται κατάληψη χερσαίου χώρου για τη λειτουργία του έργου.  
 
5.2  ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση είναι αρκετά περιορισµένη και δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών, που αφορούν κυρίως την 
τουριστική κίνηση, του οικισµού της Αγ. Μαρίνας. Εποµένως τα οφέλη από την 
υλοποίηση του έργου είναι: 
• Εξασφάλιση υπήνεµων συνθηκών στο εσωτερικό της λιµενολεκάνης, έναντι 
κυµατισµών προερχόµενων από τον Ανατολικό - Νοτιοανατολικό τοµέα, µε την 
υλοποίηση ενός λειτουργικού έργου που να εγγυάται την ασφάλεια των χρηστών. Η 
κατασκευή του έργου µε την τεχνολογία απορροφητικού µετώπου οδηγεί σε ταυτόχρονη 
µείωση του ύψους κύµατος του ανακλώµενου κυµατισµού. 
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• Εξυπηρέτηση µεγαλύτερων ηµεροπλοίων, µέγιστου µήκους έως και 100m. Ιδιαίτερα 
κατά τη θερινή περίοδο, όπου η τουριστική κίνηση είναι αυξηµένη και όταν οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοϊκές θα είναι εφικτή η πρόσδεση ηµεροπλοίων και στην εξωτερική 
πλευρά της προτεινόµενης επέκτασης του υφιστάµενου προβλήτα. Τα προτεινόµενα 
έργα διασφαλίζουν τα απαιτούµενα ωφέλιµα βάθη, χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένες 
εκσκαφές. 
• Περιορισµός της αισθητικής – οπτικής ρύπανσης από την κατασκευή των νέων έργων, 
τα οποία θα έχουν χαµηλή στέψη και περιορισµένη έκταση. Επίσης, το έργο δεν 
αναµένεται να είναι ορατό από το Ναό της Αφαίας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. 
• Αναβάθµιση (οικονοµική και κοινωνική) της περιοχής λόγω των συγκερασµού των 
παραπάνω επιµέρους στόχων. Η κατασκευή του προτεινόµενου έργου αναµένεται να 
βελτιώσει την ασφάλεια ελλιµενισµού σκαφών και πλοίων, αλλά και τις κοινωνικο – 
οικονοµικές συνθήκες στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
 
5.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
5.3.1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

Για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και κυρίως για την 
κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος (τεχνητοί ογκόλιθοι, ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι, 
πλακών προστασίας ποδός, τσιµεντο-στρωµάτων), απαιτείται η ανάπτυξη εργοταξίου, 
ικανής επιφάνειας και µε ευκολίες πρόσβασης, δια θαλάσσης και δια ξηράς, στην 
περιοχή του έργου. 

Ελλείψει διαθέσιµου, µε τα ως άνω χαρακτηριστικά, χώρου στην περιοχή της Αγίας 
Μαρίνας, προτείνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου να γίνει στο λιµένα του Λεοντίου, 
συνολικής επιφάνειας περί τα 18.860m2, εφόσον εγκριθεί από τον φορέα του έργου 
και µε δεδοµένο ότι δεν θα παρεµποδίζει την λιµενική χρήση των εγκαταστάσεων. Ο 
εργοταξιακός αυτός χώρος, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, επαρκεί για την κατασκευή κυρίως 
των λιµενικών έργων αφού παρέχει τη δυνατότητα: α) της υποδοχής υλικών από ξηράς 
µέσω οχηµάτων βαριάς κυκλοφορίας (ανατρεπόµενα φορτηγά, µπετονιέρες) και β) της 
µεταφόρτωσης υλικών σε πλωτή γερανό-φορτηγίδα και µεταφορά στις θέσεις 
κατασκευής των λιµενικών έργων. 

Ο εργοταξιακός χώρος του µελετώµενου έργου, αποτυπώνεται στο σχέδιο µε 
τίτλο: «Προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του εργοταξίου», σε κλίµακα 1:1000 και αριθµό 
σχεδίου ΜΠΕ-11, που υποβλήθηκε συνηµµένα µε τη (19) σχετική ΜΠΕ. 

 

 
 

Εικόνα 5.2: Προτεινόµενος θέση εγκατάστασης εργοταξίου στο λιµένα Λεοντίου. 
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5.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αίγινας έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, µε 
το α.π. 786/16-03-2016 έγγραφό του, Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, το 
οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόµα. Το Σχέδιο Παραλαβής Αποβλήτων αφορά ωστόσο µόνο 
τον κεντρικό Λιµένα Αίγινας. Ο λιµένας Αγίας Μαρίνας δεν είναι υπόχρεος να 
διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 8111.1.41/2009 (ΦΕΚ 
412/Β/06-03-2009), όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3085/Β/28-09-2016, καθώς δεν 
εµπίπτει στις κατηγορίες των λιµένων του παραρτήµατος ΙΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ (Λιµένες 
∆ιεθνούς ενδιαφέροντος, Λιµένες Εθνικής Σηµασίας, Λιµένες Μείζονος Ενδιαφέροντος, 
Λιµενικές εγκαταστάσεις που έχουν ως φορέα διαχείρισης ιδιωτική επιχείρηση, 
Τουριστικοί Λιµένες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2160/93). 

Σύµφωνα µε την µε α.π. 8136.16/01/16-13.02.2014 Μόνιµη Εγκύκλιο ΓΓΛΛΠΝΕ για 
τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου – 3η 
(2013) της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών – ∆ιεύθυνσης Λιµενικής Πολιτικής, για το 
λιµένα της Αγίας Μαρίνας εφαρµόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών Λιµένων, εκτός 
εάν ο φορέας διαχείρισής του αποφασίσει την ένταξή του στις διατάξεις τις ΚΥΑ. Η 
λειτουργία του προτεινόµενου έργου δεν αναµένεται να αυξήσει τις υφιστάµενες 
ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων. 

Σύµφωνα µε το µε α.π. 2262.6/715/2016/07.04.2016 έγγραφο του Λιµεναρχείου 
Αίγινας έχει εγκριθεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Contingency Plan), το οποίο διέπει τη 
λειτουργία του Λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο οποίο περιλαµβάνονται µέτρα και διαδικασίες 
για την πρόληψη και την προστασία των ατόµων, των εγκαταστάσεων και 
των σκαφών που βρίσκονται στο λιµάνι, από έκτακτα περιστατικά όπως έκρηξη, 
πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόµενα, κ.λπ. 
 
5.5 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
� ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1301 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 
- ΕΚΑ: 13 1 11* «Συνθετικά υδραυλικά έλαια», προερχόµενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων. 
- ΕΚΑ: 13 1 13* « Άλλα λιπαντικά έλαια», προερχόµενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων. 
 
1302 Απόβλητα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
- ΕΚΑ: 13 2 06* «Συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης», 
προερχόµενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού 
εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων. 
- ΕΚΑ: 13 2 07* «Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης » και , «Άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης» προερχόµενα 
από τη συντήρηση και λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, 
απόβλητα λιπαντελαίων. 
 
1406 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, ψυκτικές 
ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά 
- ΕΚΑ: 14 6 03* «Άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών », προερχόµενα από ψυκτικά. 
 
2001 Χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 
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- ΕΚΑ: 20 10 08 «Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης», 
προερχόµενα από Αστικά υγρά απόβλητα, π.χ. τουαλέτες, κλπ. 
 
� ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1501 Συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 
- ΕΚΑ: 15 01 01 «Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι», προερχόµενα από Υλικά 
συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 02 «Πλαστική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 03 «Ξύλινη συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 04 «Μεταλλική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 05 «Συνθετική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 06 «Μεικτή συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 07 «Γυάλινη συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
 
1601 Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς 
(περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων 
(εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13,14 και των σηµείων 16 06 και 16 08) 
- ΕΚΑ: 16 01 03 «Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους», προερχόµενα από 
Ελαστικά οχηµάτων εργοταξίου 
 
1602 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
- ΕΚΑ: 16 02 04 «Αναδευτήρες, αντλίες και άλλα ανταλλακτικά από τη συντήρηση των 
µηχανηµάτων», προερχόµενα από Συντήρηση µηχανηµάτων εργοταξίου 
 
1606 Μπαταρίες και συσσωρευτές 
- ΕΚΑ: 16 06 04 «Αλκαλικές µπαταρίες (εκτός από το σηµείο 16 06 03)», προερχόµενα 
από Μπαταρίες 
- ΕΚΑ: 16 06 05 «Άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές», προερχόµενα από Μπαταρίες 
οχηµάτων κ.λπ. 
 
1705 Χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες 
τοποθεσίες),πέτρες, και µπάζα εκσκαφών 
- ΕΚΑ: 17 05 04 «Χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03», 
προερχόµενα από Εκσκαφικό υλικό 
- ΕΚΑ: 17 05 06 «Mπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05», 
προερχόµενα από Εκσκαφικό υλικό 
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
� ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
1301 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 
- ΕΚΑ: 13 1 11* «Συνθετικά υδραυλικά έλαια», προερχόµενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων σκαφών λιµένα. 
- ΕΚΑ: 13 1 13* « Άλλα λιπαντικά έλαια», προερχόµενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων σκαφών λιµένα. 
 
1302 Απόβλητα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
- ΕΚΑ: 13 2 06* «Συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης», 
προερχόµενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού 
εξοπλισµού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων σκαφών λιµένα. 
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- ΕΚΑ: 13 2 07* «Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης » και , «Άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης» προερχόµενα 
από τη συντήρηση και λειτουργία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου, 
απόβλητα λιπαντελαίων σκαφών λιµένα. 
 
1304 Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 
- ΕΚΑ: 13 4 01* «Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοίας», 
προερχόµενα από Απόβλητα έλαια σκαφών. 
- ΕΚΑ: 13 4 02* «Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων» και 
«Έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοίας», προερχόµενα από Απόβλητα 
έλαια σκαφών. 
 
1305 Περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού 
- ΕΚΑ: 13 5 06* «Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού», προερχόµενα από Απόβλητα 
έλαια σκαφών. 
- ΕΚΑ: 13 5 07* «Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού», προερχόµενα από 
Απόβλητα έλαια σκαφών. 
 
1406 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, ψυκτικές 
ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά 
- ΕΚΑ: 14 6 03* «Άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών », προερχόµενα από ψυκτικά. 
2001 Χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 
- ΕΚΑ: 20 10 08 «Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης», 
προερχόµενα από Αστικά υγρά απόβλητα, π.χ. τουαλέτες, σεντίνες κ.λπ. 
 
� ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1501 Συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 
- ΕΚΑ: 15 01 01 «Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι», προερχόµενα από Υλικά 
συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 02 «Πλαστική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 03 «Ξύλινη συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 04 «Μεταλλική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 05 «Συνθετική συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 06 «Μεικτή συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 07 «Γυάλινη συσκευασία», προερχόµενα από Υλικά συσκευασίας 
 
1606 Μπαταρίες και συσσωρευτές 
- ΕΚΑ: 16 06 04 «Αλκαλικές µπαταρίες (εκτός από το σηµείο 16 06 03)», προερχόµενα 
από Μπαταρίες 
- ΕΚΑ: 16 06 05 «Άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές», προερχόµενα από Μπαταρίες 
οχηµάτων κ.λπ. 
 
1704 Μέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 
- ΕΚΑ: 17 04 01 «Xαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος», προερχόµενα από Χαλκός 
περιλαµβάνεται κυρίως στα υφαλοχρώµατα και στις αντιαποθετικές βαφές 
 
2003 Άλλα δηµοτικά απόβλητα 
- ΕΚΑ: 20 03 01 «Ανάµικτα δηµοτικά απόβλητα», προερχόµενα από Απορρίµµατα 
οικιακού τύπου 
 
5.6 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα βυθοκορήµατα, δύναται να διατεθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, µετά από τη 
θετική γνωµάτευση  κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστηµίου). Για την 
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απόθεση των βυθοκορηµάτων στο θαλάσσιο χώρο θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε βάθος µεγαλύτερο των 50µ. βάσει της ΥΑ 
Γ4/0/1/169/955. 
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας,   
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την ακτή, πάντα σε 
βάθος µεγαλύτερο από 50µ., για να αποφεύγονται οι µεγάλες µετακινήσεις, 
- τα υλικά να ισοκατανεµηθούν στην επιφάνεια που περικλείεται από τα στίγµατα που θα 
οριστούν από τη λιµενική αρχή, σύµφωνα µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
- η απόρριψη να πραγµατοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την 
επιφάνεια της θάλασσας, 
- οι εργασίες απόρριψης να γίνονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µετά από καθηµερινή 
ενηµέρωση της λιµενικής αρχής, 
- να υποβάλλεται εβδοµαδιαία, κατά τη διάρκεια των εργασιών απόρριψης, στη λιµενική 
αρχή ο καταγραφικός χάρτης µε τις πορείες και τα στίγµατα απόρριψης 

Σηµειώνεται ότι ο πυθµένας στη θέση των έργων δεν αναµένεται να έχει 
προβλήµατα χηµικής ή τοξικής ρύπανσης, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχουν 
βιοτεχνικές ή βιοµηχανικές λειτουργίες, αλλά ούτε µεγάλα αστικά κέντρα και µεγάλου 
κυκλοφοριακού φόρτου οδικοί άξονες. Παράλληλα η θαλάσσια κίνηση των σκαφών δεν 
είναι τόσο µεγάλη που να αναµένονται ιδιαίτερη χηµική ρύπανση. Συνεπώς, τα 
παραγόµενα βυθοκορήµατα εκτιµάται ότι δεν θα περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα 
µέταλλα ή βιολογικό φορτίο). Ωστόσο, η εκτίµηση αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από 
τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής.  

Σε κάθε περίπτωση η περιοχή διάθεσης θα οριστικοποιηθεί έπειτα από τις 
συστάσεις της οικείας λιµενικής αρχής, η οποία θα υποδείξει την κατάλληλη θέση 
και θα εποπτεύσει τη διαδικασία. Η προτεινόµενη θέση απόρριψης αποτυπώνεται 
στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 
 

Εικόνα 5.3: Απόσταση ισοβαθούς – 50 µ και προτεινόµενη περιοχή απόθεσης βυθοκορηµάτων. 

 
Σε περίπτωση που επιλεχθεί η εναλλακτική της απόρριψης στην ξηρά π.χ σε 

ανενεργό λατοµείο της περιοχής, ή εκτός της Αίγινας, ο χερσαίος χώρος που θα 
προτείνει ο ανάδοχος θα εγκριθεί από την αρµόδια αρχή και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 ενώ για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
θα πρέπει να εκπονηθεί Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ). 
 
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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6.1 Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι δυνητικές επιπτώσεις στα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
µελέτης από το έργο αφορούν αποκλειστικά τη φάση κατασκευής του έργου και 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των εργαζοµένων και των φορτηγών από και προς 
το χώρο του έργου. 

• Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
εντός του χώρου του έργου. 

Συµπερασµατικά, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερµοκηπίου και των λοιπών 
ατµοσφαιρικών ρύπων από την κατασκευή του έργου αναµένεται να είναι εξαιρετικά 
περιορισµένες, βραχυπρόθεσµες και δεν αναµένεται να επιφέρουν επιπτώσεις στα 
κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Το υπό µελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά 
χαρακτηριστικά της µελέτης κατά τη φάση λειτουργίας του. Η επιβάρυνση του αέρα µε 
ρύπους και εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, από τη λειτουργία των µηχανών των 
πλοίων και σκαφών, αναµένεται εξαιρετικά περιορισµένη, εξαιτίας του µικρού πλήθους 
εξυπηρετούµενων σκαφών και πλοίων (10 µόνιµα ελλιµενιζόµενα αλιευτικά σκάφη και 
άφιξη/αναχώρηση ηµεροπλοίων τα οποία σε περίοδο αιχµής δεν αναµένεται να 
ξεπερνούν τα 4 δροµολόγια ηµερησίως). 

Επιπρόσθετα, οι θερµοκρασίες των νέων επιφανειών και η ακτινοβολία σε αυτές 
(επιστρώσεις, ανωδοµές) δεν θα διαφέρουν ουσιαστικά από τις υφιστάµενες γειτονικές 
επιφάνειες λόγω της φύσης των υλικών. 
 
6.2 Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναµένεται να δηµιουργήσουν τοπική αλλοίωση της 
αισθητικής του τοπίου στην άµεση περιοχή του έργου. Αντικείµενο οπτικής ρύπανσης 
αποτελεί και ο χώρος του εργοταξίου όπου θα παρουσιάζεται µεγάλη κινητικότητα 
οχηµάτων και µηχανηµάτων. 

Οι άµεσα επηρεαζόµενοι από την οπτική όχληση κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του έργου πέραν των µόνιµων κατοίκων, αναµένεται να είναι οι αλιείς που 
χρησιµοποιούν τα υφιστάµενα έργα όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως κατά την 
διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων - αναψυκτηρίων, οι 
ιδιοκτήτες και οι χρήστες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι επισκέπτες – 
τουρίστες.  

Οι µεταβολές που θα προκληθούν στο θαλάσσιο ανάγλυφο αφορούν 
αποκλειστικά την περιοχή έδρασης του έργου, όπου το συνολικό εµβαδόν κατάληψης 
(συµπεριλαµβανοµένων των τσιµεντοστρωµάτων προστασίας ποδός, ανέρχεται περί τα 
6.000m2, ενώ οι προβλεπόµενες εκσκαφές πυθµένα αναµένονται εξαιρετικά µικρής 
ποσότητας (2.150m3) και αφορούν σε εργασίες καθαρισµού πυθµένα, µικρής έκτασης. 

Κατά τις εργασίες των εκσκαφών και της θεµελίωσης των προτεινόµενων έργων, 
αναµένεται η δηµιουργία αιωρούµενων ιζηµάτων στο βυθό και στην επιφάνεια της 
θάλασσας που θα προκαλέσουν τοπικά θολότητα της θαλάσσιας στήλης στην περιοχή 
των έργων. Η θολότητα του νερού στις περιοχές εκσκαφής αναµένεται να έχει µικρής 
έντασης επιπτώσεις στην αισθητική της περιοχής. 

Επιπτώσεις στη µορφολογία της περιοχής από της αποθέσεις πλεονάζοντων 
υλικών δεν αναµένονται, καθώς τα προϊόντα καθαιρέσεων αναµένονται αµελητέα (της 
τάξης των 50m3) και θα αποµακρυνθούν σε κατάλληλους χώρους. Όσον αφορά στα 
προϊόντα βυθοκορήσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναµένονται να είναι µικρής 
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ποσότητας και το σύνολό τους θα αποτεθεί σε κατάλληλο θαλάσσιο χώρο, µε τη βοήθεια 
φορτηγίδων, χωρίς να επηρεάζει την άµεση περιοχή του έργου. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Στοιχείο οπτικής ρύπανσης µπορεί να αποτελέσει η εικόνα επιπλεόντων στερεών 
αποβλήτων και πετρελαιοειδών  αποβλήτων στη λιµενολεκάνη. Η θαλάσσια περιοχή θα 
πρέπει να παραµένει καθαρή τόσο από στερεά απόβλητα που µπορεί να επιπλέουν όσο 
και από ρυπογόνες ουσίες που µπορεί να αλλοιώσουν την ποιότητα π.χ του χρώµατος 
του νερού ή να προκαλέσουν φαινόµενα δηµιουργίας άλγους. Ένα τέτοιο γεγονός θα 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες του έργου, ειδικότερα στους τουρίστες και 
στους χρήστες της ευρύτερης παραλιακής ζώνης.  
 
6.3 Επιπτώσεις σχετικές µε τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
 
Φάση Κατασκευής 

Τα προτεινόµενα έργα αφορούν θαλάσσιο έργο και κατ’ επέκταση οι παρεµβάσεις 
δεν σχετίζονται µε χερσαία περιοχή. Οι εκσκαφές του θαλάσσιου πυθµένα έχουν µειωθεί 
στις απολύτως απαραίτητες (εργασίες καθαρισµού), είναι µικρής έκτασης, επιφανειακές 
και δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάτµηση πετρωµάτων.  

Το δε µικρό βάθος εκσκαφών αποτρέπει την δηµιουργία ασταθών καταστάσεων 
και κατολισθήσεων. Από την οριστική λιµενική µελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση 
υφαντού γεωφάσµατος στην έδραση των κρηπιδοτοίχων, προς αποτροπή πιθανών 
καθιζήσεων στη θέση των έργων.  

Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται µε την 
ποιότητα του εδάφους είναι κυρίως: 

• H συµπίεση του εδάφους λόγω της χρήσης βαρέων οχηµάτων ή εξοπλισµού 
• Η ρύπανση του εδάφους µε τοξικές ουσίες, π. χ µηχανέλαια, καύσιµα κ.λ.π. 
• Η διάβρωση του εδάφους 
• Η αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 
• Η επικάλυψη του εδάφους µε µπετόν 
• Η αφαίρεση ή καταστροφή της βλάστησης 

 
Φάση Λειτουργίας 

Το έργο λόγω της φύσης, του είδους και της χρήσης του δεν δύναται µε την 
λειτουργία του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν: 

- Στην αλλοίωση, κατάτµηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωµάτων. 
- Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, 
σπηλαίων κ.λπ. 
- Σε πιθανή εµφάνιση γεωλογικών φαινοµένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς 
καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις κ.λπ. 

Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από την χρήση του λιµένα αφορούν αποκλειστικά 
στη ρύπανση των θαλάσσιων ιζηµάτων από τις ίδιες πηγές, οι οποίες προκαλούν 
καταρχήν ρύπανση της θαλάσσιας υδάτινης µάζας κυρίως στο εσωτερικό της 
λιµενολεκάνης.  

Συµπερασµατικά, µπορεί να εκτιµηθεί ότι οι επιπτώσεις στο έδαφος θα 
περιοριστούν πρακτικά στη φάση κατασκευής, ενώ κατά τη λειτουργία δεν θα υπάρχουν 
επιπτώσεις, εφόσον όµως ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.  
 
6.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
 
Φάση Κατασκευής 

Η κατασκευή των προτεινόµενων έργων δεν επιφέρει επιπτώσεις σε δάση και 
δασικές εκτάσεις, σε περιοχές του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών και 
στο χερσαίο φυσικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στην ξηρά περιορίζονται στη περιοχή 
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του λατοµείου/ων, από όπου θα γίνει λήψη φυσικών προϊόντων και υλικών (αδρανή 
σκυροδέµατος) για την κατασκευή του έργου οι οποίες αφορούν εξαιρετικά 
περιορισµένες ποσότητες και κατά κανόνα αφορούν σε αδειοδοτηµένους περιβαλλοντικά 
χώρους. 

∆εν αναµένονται επιπτώσεις στα εσωτερικά ύδατα καθόσον δεν απαιτούνται 
βαθιές θεµελιώσεις για την κατασκευή των προτεινόµενων λιµενικών έργων, ούτε 
διάνοιξη γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του 
έργου. 

Το έργο κατασκευάζεται σε περιοχή που δεν αποτελεί οικοκλίνη κάποιου σπάνιου 
ή προστατευόµενου είδους πανίδας. Τα είδη πανίδας θα οχληθούν από την κατασκευή 
του έργου, χωρίς όµως να υπάρξουν επιπτώσεις, παρά µόνο παροδικές τοπικές 
µετακινήσεις µακριά από την περιοχή εργασιών.  

Σηµαντική επίπτωση είναι ο αφανισµός του βενθικού οικοσυστήµατος. Σε 
περίπτωση που επιλεγεί απόρριψη των υλικών εκσκαφής στα βαθιά στην επιλεγείσα 
(κατόπιν άδειας της Λιµενικής Αρχής) θαλάσσια περιοχή, θα παρουσιαστούν επίσης 
προβλήµατα στην επιβίωση των βενθικών οργανισµών της περιοχής αυτής. Η θολότητα 
του νερού στις περιοχές εκσκαφής, εκτός από την επίπτωση στην αισθητική, είναι 
κυρίως ο περιορισµός της διαπερατότητας του φωτός στην θαλάσσια στήλη µε 
αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας ορισµένων ειδών φυτοπλαγκτόν. 

Οι πιο κοινές επιπτώσεις στα ψάρια από θόρυβο και δονήσεις, είναι η πρόκληση 
πανικού, η αλλαγή δροµολογίων και η αλλαγή χώρων εύρεσης τροφής έτσι ώστε να 
αποφεύγουν περιοχές µε υψηλά επίπεδα θορύβου. Παρόλα αυτά, µελέτες δείχνουν ότι 
οι θαλάσσιοι οργανισµοί δείχνουν µεγάλη προσαρµοστικότητα σε υψηλά επίπεδα 
θορύβου. 

Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήµατα στη φάση κατασκευής του έργου, 
µπορεί να οφείλονται και σε τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών προϊόντων (καυσίµων και 
λιπαντικών) από τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό κατασκευής του αναδόχου (πλωτά ή 
χερσαία). 

Επιπτώσεις µπορεί να προκύψουν και από τις επιφανειακές απορροές. Οι 
επιφανειακές απορροές αφορούν κυρίως σε: 

• Απορροές από τις διαδικασίες απολύµανσης/καθαρισµού εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων 

• Απορροές από διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού 

• Απορροές από περιστατικά βροχοπτώσεων 
 
Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία των προτεινόµενων έργων δεν επιφέρει επιπτώσεις σε δάση και 
δασικές εκτάσεις, σε περιοχές του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών, σε 
εκτάσεις ξηράς ή στα εσωτερικά ύδατα. Το έργο δεν αναµένεται να επιφέρει 
οποιαδήποτε αλλαγή του σηµερινού καθεστώτος διαβίωσης της πανίδας και 
ορνιθοπανίδας στην άµεση περιοχή του έργου. 

Τα λιµενικά έργα όπως και ο µελετώµενος λιµένας µπορεί να αποτελέσουν πηγή 
σηµειακής και µη πηγής µόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρόλο που συνήθως 
δεν περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν σηµαντικά το περιβάλλον. Η 
εισαγωγή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα από µια εγκατάσταση όπως ο υπό εξέταση 
λιµένας, συµβαίνει κυρίως µε δύο τρόπους, την εισαγωγή ρύπων από τα πλοία και 
σκάφη που ελλιµενίζονται ή διακινούνται στη λιµενολεκάνη και από την εισροή ρύπων οι 
οποίοι δηµιουργούνται στους χερσαίους χώρους του έργου (δρόµους, 
τουριστικές/εµπορικές µονάδες κ.λπ.) και βρίσκουν δίοδο στο θαλάσσιο χώρο. 

Επίσης η ρύπανση από την κίνηση των πλοίων και σκαφών, χαρακτηρίζεται είτε 
ως λειτουργική ή ως ρύπανση ατυχηµατικής µορφής. 

Στην κατηγορία των λειτουργικών ρυπάνσεων των ηµεροπλοίων που 
προσεγγίζουν στο λιµένα Αγίας Μαρίνας εµπίπτουν τα: 
α)  Πετρελαιοειδή κατάλοιπα που παράγονται στους χώρους του µηχανοστασίου 
(σεντινόνερα) του πλοίου. Τα λειτουργικά απόβλητα κάθε µηχανοστασίου (λ.χ. καύσιµα 
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που διαρρέουν από καµµένες φλάντζες ή φθαρµένους σωλήνες, λιπαντικά, ξυσίµατα 
χρωµάτων µηχανών, σκουριές, λιπαντικές ύλες κάθε είδους, θαλασσινό νερό που 
διαρρέει από το σύστηµα ψύξης, θαλασσινό νερό που εισρέει από τον άξονα κ.ά). 
β) Λύµατα του πλοίου. Το πλήρωµα και οι επιβαίνοντες ενός ηµεροπλοίου δηµιουργεί 
λύµατα οικιακής µορφής σε σταθερή βάση (π.χ. απόβλητα αποχετεύσεων, νιπτήρων 
κ.λ.π). 
γ) Απορρίµµατα του πλοίου ("Garbage"). Οµοίως ως άνω, σε ένα ηµερόπλοιο παράγεται 
καθηµερινά µία µεγάλη ποσότητα απορριµµάτων κάθε είδους (υπολείµµατα τροφών, 
κουτιά χαρτιά, πλαστικά, σακούλες κ.λπ.). 
δ) Εκούσιες απορρίψεις καταλοίπων φορτίου (“dumping”). Σε ορισµένες περιπτώσεις 
παρουσιάζεται ένα ιδιόµορφο φαινόµενο απόρριψης, όπου οι απορριπτόµενες ύλες δεν 
είναι λειτουργικό κατάλοιπό του πλοίου, αλλά ολόκληρο το φορτίο (π.χ αστικά λύµατα).  

Όσον αφορά στην ατυχηµατική ρύπανση του θαλάσσιου αποδέκτη, σηµειώνεται ότι 
τα πάσης φύσεως πλοία κινδυνεύουν κατά την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα από 
ατυχήµατα που µπορούν να συνοψισθούν στις παρακάτω κατηγορίες. 
- πρόσκρουση (µε άλλο πλοίο  ή πάνω σε λιµάνι, κ.ο.κ.) 
- προσάραξη (σε αβαθή νερά ή σε ύφαλο) 
- πυρκαγιά (ολική ή µερική) 
- βύθιση (ανεξαρτήτως αιτίων) 
- µικτές µορφές των παραπάνω (όπως πρόσκρουση και βύθιση, πυρκαγιά και 

βύθιση, πρόσκρουση και πυρκαγιά κ.λπ.) 
Αναφορικά µε τα αλιευτικά σκάφη, ρύπανση µπορεί να προκύψει από τα κάτωθι: 
- Οι βαφές που εφαρµόζονται στα ύφαλα των σκαφών περιέχουν τοξικές ουσίες όπως 
πολυχλωριωµένα διφαινύλια  (PCB’s) ή TBT υδραργύρου και αρσενικού. Τα PCB’s 
λόγω της λιποδιαλυτότητας τους συσσωρεύονται στους λιπαρούς ιστούς των θαλάσσιων 
οργανισµών. Η οξεία τοξικότητα των PCB’s είναι σχετικά µικρή, αλλά οι χρόνιες 
επιπτώσεις είναι σηµαντικές. Μικρές συγκεντρώσεις PCB’s παρεµποδίζουν την 
ανάπτυξη διαφόρων οργανισµών και ελαττώνουν την ταχύτητα  φωτοσύνθεσης στο 
φυτοπλαγκτόν. 
- Το άδειασµα της σεντίνας των σκαφών γίνεται ορισµένες φορές µέσα στα λιµάνια αφού 
τελειώσουν οι διαδικασίες πρόσδεσης. Οι επιπτώσεις από τα απόβλητα αυτά δεν είναι 
σοβαρές και αφορούν κυρίως την αισθητική των νερών που ενίοτε παρουσιάζουν 
κάποια κηλίδα στην επιφάνειά τους που σε πολύ µικρό χρόνο εξαφανίζεται.  
- ∆ιαρροές µηχανών των σκαφών. Άλλη πηγή ρύπανσης είναι τα άκαυστα καύσιµα που 
διαφεύγουν από τον κύλινδρο και εξέρχονται από τη βυθισµένη εξάτµιση στον  υδάτινο 
αποδέκτη.  
- Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές των σκαφών περιέχουν οξέα τα οποία είναι τοξικά και 
καυστικά ενώ ηπιότερης µορφής οξέα βρίσκονται σε καθαρτικά. Συνήθως βρίσκουν 
δίοδο στη θάλασσα από ατυχηµατικές διαρροές σε σκάφη. 

Κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης, κυρίως από τους χερσαίους 
χώρους, δύναται να δηµιουργεί ποσότητες στερεών αποβλήτων όπως χάρτινες και 
πλαστικές συσκευασίες, πλαστικές σακούλες, γυάλινα και πλαστικά µπουκάλια, 
τενεκεδάκια αλουµινίου, αποτσίγαρα, πλαστικά καλαµάκια κ.α. Τα απόβλητα αυτά 
αποτελούν κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισµούς οι οποίοι µπορεί να παγιδευτούν 
σε αυτά ή να τα καταναλώσουν.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου οργανικές ουσίες όπως αστικά 
λύµατα, τρόφιµα, σκουπίδια κ.ά. δύναται να βρουν δίοδο στην θάλασσα. 

Η απορροή των οµβρίων από την χερσαία επιφάνεια των υπό µελέτη λιµενικών 
εγκαταστάσεων µπορεί να µεταφέρει στον θαλάσσιο αποδέκτη τυχόν ποσότητες υλικών 
αλλά και υδρογονανθράκων που πέφτουν στο έδαφος γύρω από την εγκατάσταση, κατά 
τη φάση της φορτοεκφόρτωσης.   

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και µικροεργασιών συντήρησης των σκαφών 
αλλά ή/και µέσω των οµβρίων υδάτων διάφορα µεταλλικά στοιχεία και βαρέα µέταλλα 
µπορεί να καταλήξουν στο θαλάσσιο χώρο. Ο χαλκός είναι ίσως το πιο κοινό µέταλλο 
που εντοπίζεται στο θαλάσσιο περιβάλλον σε µικτούς λιµένες (σε ψάρια, 
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µικροοργανισµούς και µαλάκια) αφού χρησιµοποιείται ευρέως σε συντηρητικά των 
καρινών των σκαφών. Τα επίπεδά του πολλές φορές µπορεί να φτάσουν σε τοξικά 
επίπεδα ενώ τα επίπεδα των άλλων µεταλλικών στοιχείων που προαναφέρθηκαν σπάνια 
εντοπίζονται σε συγκεντρώσεις που να είναι τοξικές στη θαλάσσια βιολογία. 

Παθογόνες ουσίες όπως κολοβακτηρίδια θα µπορούσαν να εισέλθουν στο 
θαλάσσιο χώρο του έργου από την απόρριψη αστικών λυµάτων των σκαφών κατευθείαν 
στη θάλασσα, από απορροφητικούς βόθρους και από τα όµβρια ύδατα. Η παρουσία 
τέτοιων συγκεντρώσεων παθογόνων ουσιών µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο στην υγεία 
λουοµένων στη λιµενολεκάνη και στην άµεση θαλάσσια περιοχή. 

Η διακίνηση σκαφών/πλοίων στη θάλασσα ταυτίζεται κυρίως µε τα µηχανοκίνητα 
σκάφη, η διακίνηση των οποίων µπορεί να προκαλέσει τις πιο κάτω επιπτώσεις: 

• ∆ιάβρωση παραλίας εάν κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα κοντά στην ακτή 

• Αποκοπή θαλάσσιας χλωρίδας 

• ∆ιατάραξη των ιζηµάτων του βυθού 

• Θανάτωση ψαριών από κτυπήµατα µε την προπέλα 
Τέλος, οι επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης του ωφέλιµου βάθους εστιάζονται 
στην αύξηση της θολερότητας λόγω διαταραχής του πυθµένα. 
 
6.5 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Χωροταξικός σχεδιασµός και χρήσεις γης 
Η κατασκευή των προτεινόµενων έργων δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον 
χωροταξικό σχεδιασµό και χρήσεις. ούτε κατά την κατασκευή αλλά ούτε κατά τη 
λειτουργία του έργου. 
 
∆ιάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Το µελετώµενο έργο αναµένεται να συµβάλει θετικά στη διάρθρωση και λειτουργία του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα έργο αναβάθµισης των 
υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων, βελτιώνοντας την ασφάλεια των χρηστών και 
σκαφών του λιµένα, παρέχοντας ευκολίες πρόσβασης στην άµεση περιοχή και 
αναβαθµίζοντας τις, σχετιζόµενες µε τον τουρισµό, οικονοµικές δραστηριότητες. 
 
Πολιτιστική κληρονοµιά 
Σε άµεση γειτνίαση µε το έργο βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αφαίας, µε τον 
οµώνυµο ναό. Οι εργασίες αναβάθµισης των λιµενικών εγκαταστάσεων αναµένεται να 
δώσουν ώθηση στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς θα 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτόν µε την απευθείας σύνδεση της περιοχής µε τον 
Πειραιά, µέσω σύγχρονων ηµεροπλοίων, µέγιστου µήκους έως 100µ. Επιπρόσθετα, το 
µικρό µήκος της προτεινόµενης επέκτασης του προσήνεµου µώλου έχουν ως 
αποτέλεσµα το έργο να µην είναι ορατό από τον αρχαιολογικό χώρο της Αφαίας. 
Συµπερασµατικά δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις σε κηρυγµένους αρχαιολογικούς 
χώρους, σε ιστορικά µνηµεία και γενικότερα σε θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 
 
6.6 Κοινωνικο – οικονοµικές επιπτώσεις 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις κρίνονται θετικές, καθώς για την κατασκευή των έργων 
θα δηµιουργηθούν προσωρινές θέσεις εργασίας. Συµπληρωµατικά θα τονωθούν και 
άλλοι τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται µε τον τοµέα των κατασκευών (εµπόριο, 
υπηρεσίες). 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν αναµένεται να επιβαρύνουν σηµαντικά την 
ζήτηση ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
κατασκευαστική φάση είναι πολύ περιορισµένη. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται στην 
φάση κατασκευής είναι η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήµατος το οποίο να 
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περιλαµβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. αποκοπή εναέριων ή υπόγειων 
καλωδίων). Η σοβαρότητα των επιπτώσεων από ένα τέτοιο ατύχηµα εξαρτάται από την 
έκταση της βλάβης όµως γενικά µπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει διακοπή στην 
ηλεκτροδότηση µέρους της χερσαίας ζώνης. Σηµειώνεται ότι το ηλεκτροδοτικό δίκτυο 
που θα τοποθετηθεί θα είναι υπόγειο.  

Το έργο δεν θα επιβαρύνει σηµαντικά το δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι πλήρως 
ανεπτυγµένο στην περιοχή.  Η περιοχή του έργου καλύπτεται από δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών το οποίο είναι πλήρως ανεπτυγµένο και στην ευρύτερη περιοχή. 
Εποµένως τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας το έργο δεν αναµένεται 
να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις.  

Το έργο δεν αναµένεται να κάνει χρήση οποιουδήποτε φυσικού πόρου ή 
οποιαδήποτε χρήση σηµαντικών ποσοτήτων καύσιµου ή ενέργειας. 

Αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισµό ή το εµπόριο από τα κατασκευαστικά έργα 
συνδέονται κυρίως µε την οπτική ρύπανση της περιοχής, την δηµιουργία όχλησης, την 
µείωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και του περιβάλλοντος, τον επηρεασµό των 
δηµόσιων υποδοµών και την µείωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. ∆εν αναµένεται 
να υπάρξουν αξιολογήσιµες επιπτώσεις στο εµπόριο και τον τουρισµό της περιοχής, 
ιδιαίτερα αν η κατασκευή του έργου δεν υλοποιηθεί σε περίοδο αυξηµένης τουριστικής 
κίνησης. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Το έργο δεν περιλαµβάνει οικοδοµικές εγκαταστάσεις, ως εκ τούτου δεν έχει καµία 
επίπτωση στα πολεοδοµικά δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, δεν θα έχει 
καµία αρνητική επίπτωση στον πρωτογενή τοµέα κατά τη λειτουργία του, αφού η έκταση 
που θα καταληφθεί δεν αφορά γεωργικές ή παρεµφερείς χρήσεις.  
Η κατασκευή των προβλεπόµενων έργων και η λειτουργία τους, δεν έχει καµία άµεση 
επίπτωση στον δευτερογενή τοµέα καθώς η έκταση που καταλαµβάνεται δεν ανήκει σε 
βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση. 

Το έργο κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου σε δηµόσιο χώρο και δεν έχει επιπτώσεις 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τα προτεινόµενα λιµενικά έργα δεν επηρεάζουν αρνητικά 
την παράκτια ακτοµηχανική και στερεοµεταφορά. 

Τέλος, τα προτεινόµενα έργα θα βελτιώσουν τη λειτουργία του συνόλου των 
λιµενικών εγκαταστάσεων, και κατ’ επέκταση θα οδηγήσει στις κάτωθι θετικές 
επιπτώσεις: 

• Βελτίωση της προσβασιµότητας στο λιµένα, αφού θα παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσδεσης ηµεροπλοίων µεγαλύτερου µήκους και άρα µεγαλύτερης δυναµικότητας 
µεταφοράς επιβατών, σε σύγχρονες, άρτιες λιµενικές εγκαταστάσεις 

• Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας µε την ανάπτυξη του τουρισµού. Οι ευκολίες που 
θα παρέχονται από τις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις θα δώσουν επιπλέον κίνητρα 
στους τουρίστες για να επισκεφθούν την περιοχή, στην οποία κύριος πόλος έλξης 
είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αφαίας. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην 
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση θα συµβάλει θετικά 
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. 

• ∆ηµιουργία ασφαλών συνθηκών πρόσδεσης στο εσωτερικό της λιµενολεκάνης 
(προστασία έναντι των κυµατισµών του ευρύτερου ανατολικού τοµέα), µε θετική 
επίδραση στην ασφάλεια των, σχετιζόµενων µε την αλιεία, χρηστών του λιµένα. 

• Σύµφωνα µε την οριστική λιµενική µελέτη, δεν προβλέπεται η κίνηση αυτοκινήτων 
(πλην οχηµάτων έκτακτης ανάγκης) στις νέες εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό θα 
βελτιώσει τη συνολική εικόνα του λιµένα.  

 
6.7 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές 
 
Φάση Κατασκευής 
 
Επιπτώσεις στην κυκλοφορία 
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Οι κινήσεις για την κατασκευή των έργων εντός του θαλάσσιου χώρου καθώς και οι 
κινήσεις για την κατασκευή των χερσαίων επεµβάσεων εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνουν 
τα 30 έως 40 δροµολόγια ανά ηµέρα µε βάση την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής. 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, τα δροµολόγια των ηµεροπλοίων από και προς 
το Λιµένα της Αγίας Μαρίνας θα διακοπούν, ενώ οι ανάγκες θα εξυπηρετούνται από τα 
γύρω λιµάνια. 
 
Επιπτώσεις στην υδροδοτικό δίκτυο 
Η κατασκευή του προτεινόµενου έργου εκτιµάται ότι µπορεί να καλυφθεί από το 
υφιστάµενο υδροδοτικό δίκτυο.  
 
Επιπτώσεις στο Ηλεκτροδοτικό δίκτυο 
Οι εργασίες κατασκευής δεν αναµένεται να επιβαρύνουν σηµαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικού 
ρεύµατος στην περιοχή, αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευαστική φάση 
είναι περιορισµένη. 
 
Επιπτώσεις στις Τηλεπικοινωνίες 
Η περιοχή του έργου καλύπτεται από πλήρως ανεπτυγµένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Οι 
διεργασίες κατασκευής των προτεινόµενων έργων δεν αναµένεται να έχουν καµιά 
αρνητική επίπτωση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της ευρύτερης περιοχής. 
 
Απορρίµµατα 
Η συλλογή των αστικού τύπου παραγόµενων απορριµµάτων κατά τη φάση κατασκευής, 
τα οποία δηµιουργούνται από τους εργαζόµενους, καθώς και οι περιορισµένες 
ποσότητες αποβλήτων που αφορούν σε υπολείµµατα κατασκευαστικών υλικών, 
άχρηστες συσκευασίες οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών κλπ. υλικών. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του λιµένα θα επιφέρει θετικές επιδράσεις στη θαλάσσια 
συγκοινωνία και στις συνθήκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών. Αναφορικά µε τη 
χερσαία κυκλοφορία, προβλέπεται ότι στις νέες εγκαταστάσεις δεν θα κινούνται άλλα 
οχήµατα πλην των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. 

H λειτουργία του έργου δεν αναµένεται να επιφέρει επιβάρυνση στο υδροδοτικό 
και ηλεκτροδοτικό δίκτυο αλλά ούτε και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών της περιοχής που 
µπορεί να αναληφθεί χωρίς πρόβληµα από τα υφιστάµενα δίκτυα. 
 
6.7 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
 

Το υπό µελέτη έργο δεν σχετίζεται άµεσα µε τις υφιστάµενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και κατά συνέπεια δεν ενισχύει τις εν 
λόγω ανθρωπογενείς πιέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιπτώσεις στους θαλάσσιους 
οργανισµούς και στο θαλάσσιο υδατικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το έργο θα µπορούσε 
να συνδεθεί εµµέσως µε τις πιέσεις στην ποιότητα της ατµόσφαιρας και µε την 
ηχορύπανση. 

Κατά τη φάση της κατασκευής θα αυξηθούν τοπικά και µε µικρή ένταση οι πιέσεις 
στο ακουστικό και ατµοσφαιρικό περιβάλλον από τη λειτουργία των µηχανηµάτων 
κατασκευής, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια της παρούσας εισήγησης.   

 
6.8 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
 
6.8.1 Εκποµπές σκόνης 
 
Φάση Κατασκευής 
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Κατά την κατασκευή του έργου θα αυξηθούν οι εκποµπές και τελικά οι συγκεντρώσεις 
της σκόνης στην περιοχή του έργου εξ’ αιτίας των παρακάτω δραστηριοτήτων ή 
παραγόντων: 
- Κίνηση των οχηµάτων 
- Παράσυρση από τον άνεµο σωµατιδίων σκόνης από γυµνές επιφάνειες 
- Χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές, αποθέσεις) 
- Μεταφορά, διανοµή και αποθήκευση αδρανών υλικών 
 
6.8.2 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
 
Φάση Κατασκευής 
Πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά την κατασκευή αποτελεί κυρίως η λειτουργία του 
εξοπλισµού και των µηχανηµάτων τα οποία δηµιουργούν καυσαέρια και τα οποία 
χρησιµοποιούνται είτε για τις κατασκευαστικές διεργασίες είτε για την διακίνηση 
προσωπικού ή υλικών.  
 
Φάση Λειτουργίας 
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του λιµένα είναι περιορισµένες και αφορούν: 
- Την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται µε το λιµένα που αφορά στα οχήµατα 
τροφοδοσίας των σκαφών µε καύσιµα και στα Ι.Χ. οχήµατα των χρηστών του λιµένα, 
- στις εκποµπές των σκαφών/πλοίων που οφείλονται κυρίως στην καύση του καυσίµου 
που χρησιµοποιείται κατά την κίνησή τους 
- Η κυκλοφορία οχηµάτων επιβαρύνει τον ατµοσφαιρικό αέρα της περιοχής µελέτης. 
 
6.9 Επιπτώσεις από θόρυβο/δονήσεις 
 
Φάση Κατασκευής 
Οι κυριότερες διεργασίες που αναµένεται να συµβάλουν στην αύξηση των επιπέδων 
θορύβου στην περιοχή του έργου είναι: 

• η κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων που µεταφέρουν διάφορα φορτία όπως αδρανή, 
λίθους διαφόρων διαβαθµίσεων, υλικά εκσκαφών (µπάζα), εντός ή εκτός του 
εργοταξίου 

• η λειτουργία διαφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων που θα εργάζονται στο χώρο 
του εργοταξίου π.χ. µηχανήµατα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων, µεταφοράς 
υλικών, κ.λπ.) 

Στην πρώτη σειρά των πλησιέστερων κτισµάτων προς το έργο ο θόρυβος για τις 
ανωτέρω παραδοχές εργασιών κατασκευής εκτιµάται ότι δεν υπερβαίνει το όριο της 
ελληνικής νοµοθεσίας 65 dB(A). 

Ανάµεσα στις επιπτώσεις που αναµένεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών, είναι και η πρόκληση δονήσεων. Οι κυριότερες διεργασίες 
που προκαλούν σηµαντικά επίπεδα δονήσεων είναι τα χωµατουργικά έργα και οι 
εκσκαφές. Σηµειώνεται ότι για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων δεν 
προβλέπεται να γίνει χρήση εκρηκτικών. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του λιµένα Αγίας Μαρίνας είναι: 
o οι µηχανές των σκαφών και των πλοίων (όταν αυτά είναι στάσιµα και οι µηχανές 

λειτουργούν)  
o η διακίνηση οχηµάτων 
o οι διεργασίες συντήρησης του έργου 
Τέλος, η λειτουργία του λιµένα Αγ. Μαρίνας δεν προκαλεί δονήσεις. 
 
6.10 Επιπτώσεις σχετικές µε τα ηλεκτροµαγνητικα πεδία 
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Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναµένονται 
επιπτώσεις από την εκποµπ΄΄η ακτινοβολιών από καµία δραστηριότητα. 
 
6.11 Επιπτώσεις στα ύδατα 

6.11.1  Σχέδια διαχείρισης υδάτων και κινδύνων πληµµύρας 

∆εν αναµένεται να επέλθουν επιπτώσεις σε σχέση µε τα µέτρα που προβλέπονται στα εν 
λόγω Σχέδια.  
 

6.11.2  Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα 

Φάση Κατασκευής 
To έργο δεν δύναται να προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις στο υδρογραφικό 

δίκτυο και στη διαθεσιµότητα του υδατικού δυναµικού. Επίσης, στην περιοχή του 
εργοταξίου δεν εντοπίζεται κάποιο επιφανειακό ρέµα και συνεπώς δεν αναµένεται να 
επηρεαστεί η επιφανειακή απορροή της περιοχής. 

Αναφορικά µε την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, τα υγρά απόβλητα που 
παράγονται αφορούν σε αστικού τύπου απόβλητα του εργοταξίου, αλλά και σε 
υπολείµµατα λειτουργίας των µηχανηµάτων και αναµένεται να είναι µικρής ποσότητας. 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης αφορούν: 
- Στην ίδια την κατασκευή των λιµενικών έργων αναφορικά µε την αύξηση της 
συγκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων στην στήλη του νερού και κατ’ επέκταση 
αύξηση της θολερότητας. 
- Τις εργασίες βυθοκορήσεων. Οι προβλεπόµενες βυθοκορήσεις είναι πολύ µικρής 
ποσότητας και επιφανειακές. Ως αποτέλεσµα αναµένεται µικρή ποσότητα (και µικρής 
διάρκειας εµφάνισης) επαναιώρηση λεπτόκοκκου ιζήµατος και ανάδευση πυθµενικού 
υλικού. Η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις εργασίες βυθοκόρησης θα 
είναι εντονότερη στη θέση των εργασιών, ενώ θα εξασθενεί σταδιακά σε µικρή ακτίνα 
γύρω από αυτή. 
- Όσον αφορά σε ατυχηµατικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίµων από τα 
κατασκευαστικά µηχανήµατα, ή σε ατυχηµατική απόπλυση υπολειµµάτων των υλικών 
κατασκευής, δεν αποκλείεται. Εντούτοις, εκτιµάται ότι στην υπό µελέτη περίπτωση αυτά 
τα κρούσµατα ατυχηµατικής ρύπανσης αφορούν σε µικροποσότητες ρυπαντών και δεν 
θα έχουν ουσιαστική αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον 
 
Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του θαλάσσιου έργου δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στο 
υδατικό δίκτυο και στη διαθεσιµότητα του υδατικού δυναµικού. Η επιλογή 
απορροφητικού µετώπου για την κατασκευή του κρηπιδοτοίχου επιτρέπει την 
κυκλοφορία του νερού, καθώς οι ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι (Ε.Τ.Ο.) φέρουν περιµετρικά 
ανοίγµατα.  

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, από τους διάφορους 
τύπους υγρών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και σκάφη που θα χρησιµοποιούν 
το λιµένα στην πλήρη ανάπτυξη του, αλλά και τα αστικά απόβλητα που θα παράγονται, 
γίνεται η εκτίµηση που ακολουθεί: 
- Πετρελαιοειδή απόβλητα πλοίων. Εκτιµάται ότι θα παράγονται από τα ηµερόπλοια που 
θα προσεγγίζουν το λιµάνι και είναι της τάξης των 2.0m3/µήνα. 
- Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. Θεωρούνται όλα τα βιοµηχανικά ή λιπαντικά έλαια 
ορυκτής, συνθετικής ή µικτής βάσης τα οποία κατέστησαν ακατάλληλα για τη χρήση, την 
οποία προορίζονταν αρχικά και κυρίως τα χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων 
εσωτερικής καύσης, κιβωτίων µειωτήρων και τα  λιπαντικά έλαια µηχανών, στροβίλων 
και υδραυλικών συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων που προέρχονται από πλοία. Υπολογίζεται ότι θα υπάρχει παραγωγή 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων από όλα τα πλοία και τα σκάφη τα οποία καταπλέουν ή 
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ελλιµενίζονται στο λιµένα Αγίας Μαρίνας, εκτιµάται δε ότι οι ποσότητες τους δεν θα 
ξεπερνούν τα 4,5 m3 µηνιαίως.  

Σηµειώνεται ότι ο λιµένας Αγίας Μαρίνας δεν είναι υπόχρεος να διαχειρίζεται 
επικίνδυνα απόβλητα. 
Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον ενδέχεται να προκληθούν από τα κάτωθι: 
- Ατυχηµατική απόρριψη λυµάτων από τα ελλιµενισµένα σκάφη.  
- Η πιθανή ατυχηµατική διαρροή ή απόρριψη καυσίµων, λιπαντικών και σεντινόνερων 
στη θάλασσα από τα ελλιµενιζόµενα σκάφη. Προκαλείται ρύπανση από πετρελαιοειδή ή 
άλλες χηµικές ενώσεις. Τα πετρελαιοειδή δηµιουργούν στην επιφάνεια της θάλασσας ένα 
λεπτό στρώµα ("φιλµ"), το οποίο παρεµποδίζει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και 
τη διάχυση του οξυγόνου. Η µείωση της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη µείωση 
του διαλυµένου οξυγόνου.  
- Απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα. Οδηγεί σε αισθητική υποβάθµιση του 
θαλάσσιου χώρου, αλλά και σε υποβάθµιση της ποιότητας των νερών.  
- Χρήση τοξικών υφαλοχρωµάτων στα σκάφη και ειδικά αυτών που περιέχουν ενώσεις 
κασσιτέρου (Tributyltin, TBT). Προκαλείται αύξηση των επιπέδων τοξικότητας στο 
θαλάσσιο νερό, µε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την θαλάσσια ζωή.  
- Μηχανική ανάδευση του πυθµένα από τις έλικες και τις άγκυρες των σκαφών. 
Συνεπάγεται φθορά των βενθικών οργανισµών και παράσυρση των αµµωδών και 
ιλυωδών στοιχείων του πυθµένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού χαρακτήρα και 
δεν συνεπάγεται συνολική υποβάθµιση της ποιότητας των νερών και της βενθικής 
βιοκοινότητας.  

6.11.3  Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα 

Η φύση και το µέγεθος του έργου δεν σχετίζεται µε τα υπόγεια ύδατα. 

6.12 Επιπτώσεις στην ακτοµηχανική δίαιτα 
 

Η επέκταση του υφιστάµενου λιµενικού έργου αναµένεται να προκαλέσει 
περιορισµένη «σκίαση» στην παραλία µόνο από τους κυµατισµούς του ανατολικού τοµέα 
και αποκλειστικά στο βορειότερο άκρο της. Λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση του 
έργου από την εν λόγω ζώνη και τη περιορισµένη συχνότητα εµφάνισης των ανατολικών 
κυµατισµών µέσα στο έτος, η συνολική µεταβολή θα πρέπει να θεωρείται αµελητέα. Σε 
κάθε περίπτωση, η προσφερόµενη «σκίαση» από τους προωθούµενους κυµατισµούς σε 
κάποια θαλάσσια ζώνη προκαλεί τοπική µείωση των υδροδυναµικών φορτίων και 
συνεπώς αυξηµένες τάσεις απόθεσης ιζήµατος στις περιοχές αυτές.  

Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη της ανωδοµής των νέων έργων µε απορροφητική 
διάταξη εξασφαλίζει την περιορισµένη ανακλαστικότητά τους και συνεπώς τη µη 
τροποποίηση του καθεστώτος κυµατισµών έµπροσθεν της παραλίας, λόγω ανακλάσεων. 
 
7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  
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3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 
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β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και 
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία 
καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-
8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 
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8. Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και 
µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται. 

 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς 
περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που 
ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και περιορισµούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός εκτάσεων 
που εµπίπτουν στις διατάξεις της κείµενης δασικής νοµοθεσίας, θα πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη 
δυνατή επέµβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός της παραχωρούµενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαµβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση 
πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές (δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την 
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου µε το οδικό δίκτυο της περιοχής, 
να ληφθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άδεια ή έγκριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά 
τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από την 
οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε 
µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγµατοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Κατασκευής 
Β.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 
9. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται 
από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 
10.  Να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού − παραλίας. 
11.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (σήµανση, περίφραξη κ.λπ.) για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου. 
12.  Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό 
και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
13.  Για τις υγειονοµικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χηµικές τουαλέτες. 
14.  Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 
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• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευµένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις 
ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 
καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
• Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

15.  Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο 
του εργοταξίου. 
16.  Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άµµος, 
πριονίδια) για αντιµετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίµων ή λιπαντικών από 
τυχαία γεγονότα). 
17.  Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων. 
18.  Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκποµπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα µηχανήµατα που τυχόν χρησιµοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η 
εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 37393/2003 
(ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) 
Κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 
χρήσεις (όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι: 

• Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
• Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται. 

19.  Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυµατισµών. 
20.  Σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου θα 
πρέπει να φροντίζει για την καλή µορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριµµάτων κ.λπ.) προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οπτική ρύπανση. 
21.  Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του 
έργου, λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της 
υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 
22.  Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την 
κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την απόρριψη υλικών. 
23.  Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή 
υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) 
περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
24.  Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των 
αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται 
από απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του 
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έργου, είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής απορριµµάτων του 
οικείου ΟΤΑ. 
25.  Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής 
και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
26.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να αποµακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, 
αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο εργοταξιακός χώρος 
β) να αποµακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων 
πλεοναζόντων υλικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Β.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
27.  Ο φορέας θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να είναι σε συνεχή 
επαφή και συνεννόηση µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας στη περιοχή. 
28.  Σχετικά µε τις εργασίες βυθοκόρησης, να υπάρχει σε διαθεσιµότητα κατάλληλος 
σύγχρονος εξοπλισµός (πλωτά φράγµατα, siltation curtains κ.λπ.), για την συγκράτηση 
των αιωρούµενων στερεών υλικών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κατά τις εργασίες 
βυθοκόρησης αυξηµένη θολερότητα. 
29.  Για τις εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία 
Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήµανση των υπόψη έργων τόσο 
κατά την κατασκευή όσο και µετά την αποπεράτωσή τους. 
30.  Τα πλωτά µέσα που ενδεχοµένως χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου θα 
πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόµενα από τον ∆ιεθνή 
Κανονισµό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (∆ΚΑΣ) σήµατα ηµέρας και 
φώτα. 
31.  Τα βυθοκορήµατα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές να διατεθούν σε κατάλληλο 
χώρο στην ξηρά ή αλλιώς να απορριφθούν σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα από 50 m και 
σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτ. µιλίου από την ακτογραµµή, µετά από θετική 
γνωµάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστηµίου κ.α.), από την οποία να 
προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και µε άδεια 
της οικείας Λιµενικής Αρχής. Ειδικά ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθες δεσµεύσεις: 
32.  Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των στοιχείων των προβλητών, δεν 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού 
Συµβουλίου 1100/91/91 (ΦΕΚ Β΄ 1008/12−12−1991) και στις υπ’ αριθµ. 475/2002/03 (Β΄ 
208/2003) και 121/2003/03 (Β΄ 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε 
ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι 
λοιπές χηµικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία 
περί επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισµοί στην κυκλοφορία και 
χρήση τους για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. 
 
Γ. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
33.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτοµερής οριζοντιογραφία του έργου 
και ακριβές βυθοµετρικό διάγραµµα, προκειµένου να ενηµερωθούν οι αντίστοιχοι Χάρτες 
και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
34.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
35.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα θα 
υποδειχθούν από την αρµόδια Λιµενική Αρχή σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (Α΄ 315) όπως 
κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόµενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 



 32

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 

 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα 
αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα προστασίας του λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο ∆ήµο 
Αίγινας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 

� ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. 
Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
<<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
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13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από 



 34

τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς 
και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε 
οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης 
Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι 
της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία 
καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-
8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
� Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται. 

 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς 
περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που 
ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και περιορισµούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός εκτάσεων 
που εµπίπτουν στις διατάξεις της κείµενης δασικής νοµοθεσίας, θα πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη 
δυνατή επέµβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός της παραχωρούµενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαµβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση 
πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές (δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από 
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
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4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου µε το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, να ληφθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άδεια ή έγκριση 
από την αρµόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά 
τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από την 
οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε 
µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγµατοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Κατασκευής 
Β.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 
9. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται 
από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 
10.  Να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού − παραλίας. 
11.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (σήµανση, περίφραξη κ.λπ.) για την 
αποφυγή ατυχηµάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου. 
12.  Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό 
και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
13.  Για τις υγειονοµικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χηµικές τουαλέτες. 
14.  Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευµένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις 
ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 
καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
• Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

15.  Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο 
του εργοταξίου. 
16.  Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άµµος, 
πριονίδια) για αντιµετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίµων ή λιπαντικών από 
τυχαία γεγονότα). 
17.  Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων. 
18.  Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκποµπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα µηχανήµατα που τυχόν χρησιµοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η 
εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 37393/2003 
(ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) 
Κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 
χρήσεις (όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι: 

• Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
• Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται. 

19.  Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυµατισµών. 
20.  Σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου θα 
πρέπει να φροντίζει για την καλή µορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριµµάτων κ.λπ.) προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οπτική ρύπανση. 
21.  Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών 
του έργου, λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης 
της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 
22.  Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την 
κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την απόρριψη υλικών. 
23.  Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή 
υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
24.  Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των 
αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται 
από απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του 
έργου, είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής απορριµµάτων του 
οικείου ΟΤΑ. 
25.  Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής 
και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
26.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να αποµακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, 
αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο εργοταξιακός χώρος 
β) να αποµακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων 
πλεοναζόντων υλικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Β.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
27.  Ο φορέας θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να είναι σε συνεχή 
επαφή και συνεννόηση µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας στη περιοχή. 
28.  Σχετικά µε τις εργασίες βυθοκόρησης, να υπάρχει σε διαθεσιµότητα κατάλληλος 
σύγχρονος εξοπλισµός (πλωτά φράγµατα, siltation curtains κ.λπ.), για την συγκράτηση 
των αιωρούµενων στερεών υλικών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κατά τις εργασίες 
βυθοκόρησης αυξηµένη θολερότητα. 
29.  Για τις εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία 
Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήµανση των υπόψη έργων τόσο 
κατά την κατασκευή όσο και µετά την αποπεράτωσή τους. 
30.  Τα πλωτά µέσα που ενδεχοµένως χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου θα 
πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόµενα από τον ∆ιεθνή 
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Κανονισµό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (∆ΚΑΣ) σήµατα ηµέρας και 
φώτα. 
31.  Τα βυθοκορήµατα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές να διατεθούν σε 
κατάλληλο χώρο στην ξηρά ή αλλιώς να απορριφθούν σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα 
από 50 m και σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτ. µιλίου από την ακτογραµµή, µετά από 
θετική γνωµάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστηµίου κ.α.), από την 
οποία να προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον 
και µε άδεια της οικείας Λιµενικής Αρχής.  
32.  Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των στοιχείων των προβλητών, δεν 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού 
Συµβουλίου 1100/91/91 (ΦΕΚ Β΄ 1008/12−12−1991) και στις υπ’ αριθµ. 475/2002/03 
(Β΄ 208/2003) και 121/2003/03 (Β΄ 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε 
ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι 
λοιπές χηµικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία 
περί επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισµοί στην κυκλοφορία και 
χρήση τους για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. 
 
Γ. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
33.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτοµερής οριζοντιογραφία του έργου 
και ακριβές βυθοµετρικό διάγραµµα, προκειµένου να ενηµερωθούν οι αντίστοιχοι 
Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
34.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
35.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα θα 
υποδειχθούν από την αρµόδια Λιµενική Αρχή σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (Α΄ 315) όπως 
κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόµενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.  Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


