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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 21η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 174/2018 

Σήμερα 21/6/2018 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. 118473/15-6-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
120670/19-6-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 15-6-2018
και 19-6-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
υλοποίηση των έργων «Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας» από 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
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Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, 
Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης),
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. 147226/17/13-6-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση 
της υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής.  

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 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 Ν4014/11 (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 ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012»  

7. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

8. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 
68/Α/11-03-2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν3982/11 
(ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 

10. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 
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11. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «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 
Δεκεμβρίου 1991. 

12. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

13. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «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 κλπ» 

14. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με 
τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 
2003» όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ 
ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισμό 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

15. Το Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) σε αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

16. Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) 
και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του 
συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-
Ανακύκλωση». 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

18. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)  

19. Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

20. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί 
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
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δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 

21. 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» 

22.  Το Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/17-6-2011) Εθνική στρατηγική για την προστασία 
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2008 και άλλες διατάξεις. 

23. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης 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) 

24. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

25. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
26. Την ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β/2012) «Καθορισμός Δεικτών 

Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού 
Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές 
προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής 
(ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων 
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» 

27. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ135/Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 
κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ 1958/2012 (Β΄/21) όπως ισχύει» 

28. Την 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 

29. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα….’. 

24. Τις διατάξεις της 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).  

30. Την ΥΑ8315.2/02/07 (ΦΕΚ202/Β΄/07) Κατάταξη Λιμένων 
31. Το με ΑΠ:83551/6057/26-06-2017 Τμήματος Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού/ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΠ:147524/13-07-2017 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το με 
ΑΠ:οικ134231/29-06-2017 Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής 
διαβιβαστικό (ΑΠ:147226/13-7-17 Δ/νσής μας) μετά συνημμένης ΜΠΕ για το έργο 
του θέματος και της με ΑΠ:134228/29-06-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ 
Περιφέρειας Αττικής Αποστολής ανακοίνωσης  

32. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης» σε κλίμακα 1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-00 και 
ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού 
Μηχανικού  
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33. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Χρήσης Κρηπιδωμάτων Υφιστάμενης Κατάστασης» σε κλίμακα 1:750, με αρ σχ 
Μ51-09/15-ΜΠΕ-01 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό της κας Κ.Π. 
Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

34. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Εκπόνηση Πλαισίου 
Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας» σε κλίμακα 1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-
02_1 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού 
Μηχανικού  

35. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων & Διάταξης Σκαφών Εναλλακτική Πρόταση 2» σε κλίμακα 
1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-02_2 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

36. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων & Διάταξης Σκαφών Εναλλακτική Πρόταση 3» σε κλίμακα 
1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-02_3 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

37. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων & Διάταξης Σκαφών Εναλλακτική Πρόταση 4» σε κλίμακα 
1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-02_4 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

38. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων & Διάταξης Σκαφών Εναλλακτική Πρόταση 5» σε κλίμακα 
1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-02_5 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

39. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων & Διάταξης Σκαφών Εναλλακτική Πρόταση 6» σε κλίμακα 
1:750, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-02_6 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

40. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Προβλήτας επί Βάθρων 
Τυπική Διατομή – Κατά Μήκος Τομή – Όψη - Λεπτομέρειες» σε κλίμακα 
Διάφορες, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-03 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό 
της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

41. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές – 
Διάταξη – Σύνδεση Πλωτών Στοιχείων» σε κλίμακα 1:150, με αρ σχ Μ51-09/15-
ΜΠΕ-04 και ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, υπό της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου 
Πολιτικού Μηχανικού  

42. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Κατόψεις και Ενδεικτικές 
Τομές Αποκατάστασης Κρηπιδωμάτων Προβλήτα Τα & Προβλήτα Ε/Γ Ενίσχυσης 
Θωράκισης Προσήνεμου Μώλου & Αποκατάστασης Κρηπιδωμάτων του» σε 
κλίμακα Διάφορες, με αρ σχ Μ51-09/15-ΜΠΕ-05 και ημερομηνία Φεβρουάριος 
2016, υπό της κας Κ.Π. Ηλιοπούλου Πολιτικού Μηχανικού  

 
I. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (31) σχετική μελέτη 
που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εκπόνηση Πλαισίου 
Έργων Ανάπτυξης του Λιμένα Ύδρας».  

Ειδικότερα το έργο που εξετάζεται στην συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αφορά τα έργα ανάπτυξης και λειτουργίας του Λιμένα Ύδρας,  και 
υποβάλλεται με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ανάπτυξης του 
τουριστικού αγκυροβολίου και των λοιπών χρήσεων εντός του υφιστάμενου λιμένα 
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Ύδρας.  
Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού , όπως παρουσιάζεται στην (31) σχετική 
μελέτη αναλυτικά και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση 
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
II. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 
    Ονομασία Έργου:   «Εκπόνηση πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα 
Ύδρας». 

Είδος και μέγεθος του Έργου  
 Ο λιμένας της Ύδρας κατατάσσεται μεταξύ των 25 λιμένων Μείζονος 
Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ3), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 
(ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β 202 2007) και έχει πολλαπλό χαρακτήρα καθώς σε αυτόν 
εξυπηρετείται σχεδόν στο σύνολο της  η τουριστική, η εμπορική και η αλιευτική 
δραστηριότητα καθώς και η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. 
 Πιο συγκεκριμένα, Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018 που 
εξέδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου το Δεκέμβριο του 2012 και την Πράξη 
«Παροχή Υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ/ΥΝΑ για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 με κωδικό αριθμό MIS 440979. Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : 
«ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» στο λιμένα της Ύδρας πραγματοποιούνται οι εξής 
λιμενικές δραστηριότητες : 

Ακτοπλοΐα 
Κρουαζιέρα (μονοήμερη και πολυήμερη) 
Αλιευτική (επαγγελματική) 

 Σύμφωνα με το από Μαΐου 2015 Τοπογραφικό - Βυθομετρικό διάγραμμα που 
συντάχθηκε , από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ι. Δούσκα (βλ. Παράρτημα 
σχεδίων της παρούσας μελέτης) οι συντεταγμένες των κορυφών της χερσαίας ζώνης 
στη θέση του έργου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ  87) 
είναι οι ακόλουθες: 

 

 Κ Ο Ρ Υ Φ Η Χ Υ
K 1 4 5 2 5 8 6 , 0 7 4 1 3 3 8 2 2 , 6 1
K 2 4 5 2 5 9 2 , 1 2 4 1 3 3 8 2 3 , 4 9
K 3 4 5 2 6 0 3 , 8 4 4 1 3 3 8 1 5 , 7 3
K 4 4 5 2 6 2 9 , 3 8 4 1 3 3 7 6 2 , 9 6
K 5 4 5 2 6 4 0 , 4 6 4 1 3 3 7 0 8 , 8 6
K 6 4 5 2 6 2 1 , 2 0 4 1 3 3 7 0 6 , 9 2
K 7 4 5 2 6 2 0 , 9 6 4 1 3 3 7 1 0 , 6 4
K 8 4 5 2 6 1 5 , 7 2 4 1 3 3 7 1 0 , 1 8
K 9 4 5 2 6 1 6 , 7 4 4 1 3 3 7 0 0 , 0 0
K 1 0 4 5 2 6 2 1 , 6 7 4 1 3 3 7 0 0 , 2 5
K 1 1 4 5 2 6 2 1 , 4 6 4 1 3 3 7 0 3 , 9 2
K 1 2 4 5 2 6 4 0 , 0 9 4 1 3 3 7 0 5 , 7 8
K 1 3 4 5 2 6 4 1 , 7 6 4 1 3 3 6 9 3 , 4 2
K 1 4 4 5 2 6 3 8 , 8 7 4 1 3 3 6 7 7 , 1 1
K 1 5 4 5 2 6 4 1 , 1 8 4 1 3 3 6 7 7 , 0 0
K 1 6 4 5 2 6 4 2 , 4 0 4 1 3 3 6 6 3 , 3 0
K 1 7 4 5 2 6 2 4 , 5 3 4 1 3 3 6 6 2 , 1 5
K 1 8 4 5 2 6 2 4 , 4 3 4 1 3 3 6 6 5 , 9 4
K 1 9 4 5 2 6 1 9 , 5 4 4 1 3 3 6 6 5 , 4 9
K 2 0 4 5 2 6 2 6 , 6 2 4 1 3 3 5 7 3 , 2 6
K 2 1 4 5 2 6 3 4 , 8 8 4 1 3 3 5 5 8 , 6 7
K 2 2 4 5 2 5 9 6 , 1 6 4 1 3 3 5 3 8 , 2 3
K 2 3 4 5 2 5 3 2 , 5 6 4 1 3 3 5 2 5 , 8 8

 
K22 45 2596 ,16 413 3538 ,23
K23 45 2532 ,56 413 3525 ,88
K24 45 2488 ,97 413 3537 ,05
K25 45 2460 ,84 413 3553 ,80
K26 45 2442 ,25 413 3576 ,37
K27 45 2439 ,82 413 3585 ,87
K28 45 2445 ,60 413 3597 ,35
K29 45 2491 ,16 413 3568 ,94
K30 45 2500 ,07 413 3571 ,65
K31 45 2499 ,38 413 3576 ,00
K32 45 2490 ,59 413 3584 ,89
K33 45 2445 ,71 413 3605 ,19
K34 45 2462 ,61 413 3648 ,53
K35 45 2529 ,38 413 3654 ,49
K36 45 2571 ,83 413 3663 ,88
K37 45 2570 ,77 413 3670 ,14
K38 45 2556 ,38 413 3667 ,30
K39 45 2557 ,03 413 3663 ,88
K40 45 2528 ,92 413 3658 ,18
K41 45 2461 ,68 413 3652 ,20
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 III. Κατάταξη του έργου 

Το υπό μελέτη έργο υπάγεται στην α/α 1 (Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες) της 
ομάδας 3 (Λιμενικά έργα) του παραρτήματος III (Υποκατηγορία Α2) της ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 
21/Β/13-1-2012) περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674 
(ΦΕΚ 2471/Β/2016). 
Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την αδειοδότηση του έργου είναι το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης. 
 
IV. Κύριος του Έργου: 
Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα της Ύδρας είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Ύδρας, που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Δ.Λ.Τ. κ. Ι. Μπελεγρή. / Τηλ.: 
2298 052333 

 
V. Συντάκτες της μελέτης: 
Αρμόδια για τα θέματα της μελέτης είναι η κα. Κ.Π. Ηλιοπούλου, Περιβαλλοντολόγος - 
Χωροτάκτης Πολιτικός Μηχανικός/ Ν. Ζέρβα 5, Ιωάννινα, Τ.Κ. 453 32/ Τηλ./ Fax : 
26510 – 36152 - Email: nadilio2@gmail.com 

 
VI. Περιεχόμενα μελέτης: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

 
VII. ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Ύδρα ανήκει στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Βρίσκεται σε απόσταση 3,7 ναυτικών 
μιλίων νοτιοανατολικά της Αργολικής Ακτής (ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου) και 
συγκεκριμένα απέναντι από την περιοχή Θερμησίας, και 38 ναυτικών μιλίων από τον 
Πειραιά. Το νησί  έχει διάμηκες σχήμα, με μήκος 11 ναυτικών μιλίων και πλάτος που 
κυμαίνεται μεταξύ 1,0 και 2,6 ναυτικά μίλια.   

 
Ο λιμένας της Ύδρας είναι ο κύριος λιμένας του νησιού και αποτελεί τη βασική πύλη 

εισόδου στο νησί. Το λιμάνι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού και περίπου στο 
κέντρο του, απέναντι από τις ακτές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από την ακτή 
Μετόχι. Θεωρείται φυσικό αγκυροβόλιο καθώς βρίσκεται εσωτερικά των βόρειων 
ακτών της νήσου Ύδρας, εντός του ομώνυμου όρμου της νήσου. Ο προσανατολισμός 
του όρμου είναι Β-ΒΔ και προσβάλλεται κυρίως από τους προωθούμενους 
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κυματισμούς του ευρύτερου Βόρειου τομέα.   
 
Ο λιμένας της Ύδρας αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς πρόκειται για 

εγκατάσταση, που παρ’ ότι εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις, δηλαδή επιβατηγά πλοία 
(ακτοπλοΐα, δρομολογιακά, ημερόπλοια, κρουαζιερόπλοια, τουριστικά και σκάφη 
αναψυχής,), εμπορικά πλοία (κυρίως φορτηγά, Ο/Γ, φορτηγά μεταφοράς ύδατος μέχρι 
πρόσφατα κ.λ.π.), αλιευτικά σκάφη, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά και ιδιωτικά σκάφη 
αναψυχής, από μικρές θαλαμηγούς και ιστιοφόρα ενοικιαζόμενα μέχρι και μεγάλα γιότ 
και αντίστοιχα ιστιοφόρα, η πραγματική του λειτουργία έχει σχέση με τις ανάγκες του 
νησιού και την τουριστική κίνηση. Η εμπορική του κίνηση σχετίζεται όχι με ουσιαστική 
δραστηριότητα που αποφέρει έσοδα για το λιμάνι αλλά κύρια με μικρά σχετικά φορτηγά 
πλοία και σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων κυρίως προς 
το νησί για την κάλυψη των αναγκών του. 

 
Δεν αποτελεί επίσης διαμετακομιστικό κέντρο ούτε πρόκειται για ενδιάμεσο σταθμό 

διέλευσης εμπορικών πλοίων, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει τόσο 
λόγω των γεωμετρικών διαστάσεων όσο και των βαθών των λιμενικών του 
εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για λιμάνι που έχει δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης με την αύξηση των μεταφερόμενων φορτίων από και προς αυτό. 
Η όποια διερεύνηση για περαιτέρω ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ύδρας υπάρχει ο λιμενίσκος στο Καμινάκι Ύδρας, στην 
απέναντι αργολική ακτή βρίσκεται η λιμενική εγκατάσταση Μετοχίου Θερμησίας.  

Λόγω της γειτνίασης με τον Πειραιά, (απόσταση 38 ν.μ.), η Ύδρα καθίσταται μαζί με 
όλα τα νησιά του Αργοσαρωνικού από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για σκάφη 
αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα όμως η 
Αίγινα ο  Πόρος και η Ύδρα αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς για μονοήμερες 
κρουαζιέρες (αναχώρηση το πρωί και επιστροφή το βράδυ, χωρίς διανυκτέρευση) οι 
οποίες πραγματοποιούνται από μικρού μεγέθους «κρουαζιερόπλοια», τα 
επονομαζόμενα ημερόπλοια.  
 
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Στόχος της μελέτης είναι από τη μία η αποκατάσταση των σημαντικών 
υποσκαφών που συναντώνται σε διάφορα τμήματα του λιμένα, όπως και η ενίσχυση 
του υφιστάμενου πρανούς εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου του λιμένα 
και από την άλλη η τακτοποίηση των επιμέρους χρήσεων του λιμένα με σκοπό τη 
βελτίωση της  λειτουργικότητάς του. Παράλληλα αίρονται τα προβλήματα της 
υφιστάμενης λιμενικής υποδομής με αποκατάσταση των ζημιών (καθίζηση) του 
προσήνεμου μώλου και διευκόλυνση της ανανέωσης των υδάτων στη λιμενολεκάνη.  

 
VIII. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
  Ο Δήμος Ύδρας περιλαμβάνει το νησί της Ύδρας, το νησί Δοκός, το νησί Άγιος 
Γεώργιος και άλλες μικρότερες κοντινές του νησίδες. Συστάθηκε το 1946 και προήλθε 
από την αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ύδρας. Παρέμεινε αμετάβλητος στη 
συνέχεια και με την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας το 1997 αλλά και του σχεδίου 
Καλλικράτης το 2010. 

 
IX. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η παρούσα ΜΠΕ συνοδεύει το ΠΕΑΛ Ύδρας, το οποίο συντάσσεται στα πλαίσια 
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της από 10-8-15 σύμβασης για την εκπόνηση των Μελετών με τίτλο “Εκπόνηση 
Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας” βάσει των οριζομένων στο άρθρου 44 
παρ. 5β  του ν. 4150/2013. 
 Ο οικισμός της  Ύδρας έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός σύμφωνα με 
Προεδρικό Διάταγμα του 1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13/11/1978), όπου και αναφέρονται και οι 
όροι δόμησής του. Για το νησί της Ύδρας δεν έχει εκπονηθεί ακόμη Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο. 
  
 Συμφώνα με την Υπουργική Απόφαση  8315.2/02/07 (ΦΕΚ Β’ 202/2007) ο 
λιμένας Ύδρας κατατάσσεται στους λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος. Σύμφωνα επίσης 
με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018 τα έργα στο λιμάνι της Ύδρας 
χαρακτηρίζονται ως έργα Μικρής Προτεραιότητας, ενώ σύμφωνα με την 
Πολύκριτηριακή Ανάλυση των Λιμένων όλων των Κατηγοριών ( Κ1, Κ2,Κ3 (Πίνακας Κ3) 
αποτελεί λιμένα που εξυπηρετεί την εθνική συνοχή με έμφαση στην ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας της νησιωτικής χώρας.  

 
X. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ  
ΓΕΝΙΚΑ  
 Όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το πλάτος της εισόδου του όρμου 
είναι 250μ. περίπου, ενώ το βάθος του έως και το μυχό του 310μ. περίπου. Το πλάτος 
του σταδιακά μειώνεται προς το εσωτερικό του διαμορφωνόμενο στα 180μ. περίπου. 
Τα βάθη θαλάσσης εξωτερικά του όρμου είναι σχετικά μεγάλα, πιθανώς λόγω του 
βραχώδους ανάγλυφου του νησιού με αποτέλεσμα η ισοβαθής των -100μ. να 
συναντάται στα 300μ. περίπου από την είσοδο του όρμου. Στην περιοχή της εισόδου τα 
βάθη παραμένουν σημαντικά της τάξης των 50,0μ. στο μέσο περίπου του ανοίγματός 
του. Στα εκατέρωθεν άκρα μειώνονται λόγω του βραχώδους ανάγλυφου σε βάθη της 
τάξης των 20,0μ. Προς το εσωτερικό του όρμου μειώνονται σταδιακά μεν αλλά όχι κατά 
πολύ, με αποτέλεσμα στην περιοχή αμέσως εξωτερικά του προσήνεμου μώλου του 
λιμένα να είναι της τάξης των 30μ. περίπου.  
  
 Πιο αναλυτικά το σύνολο των λιμενικών του εγκαταστάσεων και υποδομών 
συνίσταται από τα κάτωθι έργα,  που ακολουθούν:    

 Προσήνεμος μώλος 
 Παραλιακά Κρηπιδώματα 
 Υπήνεμο μώλος – προβλήτας Τ 
 Εσωτερικός προβλήτας «Κεφαλόσκαλο» 

 
  Ο προσήνεμος μώλος του λιμένα βρίσκεται σε απόσταση 165,0μ. από την 
είσοδο του όρμου και αποτελεί το κύριο έργο προστασίας των εσωτερικών λιμενικών 
του εγκαταστάσεων, έναντι της προωθούμενης κυματικής δράσης του Βόρειου τομέα 
κατασκευαστεί με συνολικό μήκος 111,50 μ. Περίπου, εκτεινόμενος από τη δυτική 
πλευρά των ακτών του όρμου και συνεχίζοντας στη διεύθυνση Α-Δ ευθύγραμμα έως 
και την περιοχή του ακρωμολίου του, που αποτελεί πιο πρόσφατη σχετικά κατασκευή. 
Το κύριο τμήμα της κατασκευής είναι μικτού τύπου και έχει μήκος 98,0 μ. περίπου. Η 
διατομή του συνίσταται από προστατευτικό πρανές στην εξωτερική του πλευρά,  το 
οποίο αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους σχετικά ικανοποιητικής διαβάθμισης. 
  Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση κατασκευής, καθώς 
κατασκευάστηκε σε διάφορα στάδια. Αρχικά η κατασκευή υλοποιήθηκε για την 
προστασία της λιμενολεκάνης του λιμένα από λιθορριπές και λίθους διαφόρων 
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μεγεθών, ενώ στη συνέχεια στη στέψη του κατασκευάστηκε ανωδομή για τη δημιουργία 
χερσαίας ζώνης, με παραδοσιακού τύπου πλακοστρώσεις και κρηπίδωμα στην 
εσωτερική του πλευρά. Αποτέλεσμα της σταδιακής αυτής διαμόρφωσης (ανωδομή επί 
παλαιού πρίσματος λίθων) είναι να μην είναι το υφιστάμενο μέτωπο του κρηπιδώματος 
του κατακόρυφο, με συνέπεια τα προσεγγίζοντα σκάφη να προσδένουν σε απόσταση 
από αυτό. Η ιδιαίτερη δόμηση του κρηπιδώματος του μώλου έχει σαν αποτέλεσμα να 
προεξέχουν οι ευμεγέθεις προϋπάρχοντες λίθοι προς το εσωτερικό του τμήμα, γεγονός 
που λειτουργικά δημιουργεί προβλήματα στην πρόσδεση των εξυπηρετούμενων 
σκαφών. Συνέπεια τούτου είναι τα σκάφη να πρυμνοδετούν σε ικανή απόσταση από το 
μέτωπο και ποτέ να μην πλαγιοδετούν. Η πλαγιοδέτηση είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς 
τα πλευρικά τμήματα των σκαφών “βρίσκουν” στους προεξέχοντες λίθους. 
  Στα πλαίσια της πρόσφατης οριστικής μελέτης αποκατάστασης του προσήνεμου 
λόφου του λιμένα (Αύγουστος 2015), αποφασίστηκε η πλήρωση σημαντικού μέρους 
των απαντώμενων σήμερα σπηλαιώσεων αλλά και η ενίσχυση του προσήνεμου 
τμήματός του με αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης στρώσης θωράκισης ώστε να 
διακοπεί η περαιτέρω εμφάνιση των προβλημάτων αυτών (η εμφάνισή τους οφείλεται 
σε απώλεια του λεπτόκοκκου υλικού του παλαιού πυρήνα της διατομής). Η επιλογή 
αυτή είναι ικανοποιητική καθώς θα ενισχύσει το μεγαλύτερο τμήμα του προσήνεμου 
μώλου του λιμένα και παράλληλα θα βελτιώσει την πρόσπτωση των κυματισμών στην 
εξωτερική πλευρά του έργου.        
 
  Συνοπτικά παρατίθεται απόσπασμα από την τεχνική μελέτη του έργου, που 
αφορά στο προσήνεμο τμήμα του μόλου, στην οποία διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Η εξωτερική πλευρά του έργου έχει κατασκευαστεί από μεγάλου μεγέθους 
φυσικούς ογκολθκους ευρείας διαβάθμισης. Οι περισσότεροι εξ αυτών 
κυμαίνονται μεταξύ 5,0 και 7,0τον., ενώ κατά τόπους απαντώνται και 
μεγαλύτεροι των 8,0τον.  

 Η στέψη της κατασκευής εμφανίζει κυμαινόμενο εύρος, πιθανά λόγω 
κακοτεχνιών ή και εξαιτίας καταπτώσεων λίθων λόγω της δράσης των 
προσπιπτόντων κυματισμών και της απότομης κλίσης του πρανούς.  

 Το πρανές εμφανίζει κατά τόπους σημάδια αποδόμησης, με αυξομείωση του 
πλάτους στέψης του, ενώ σε όλο σχεδόν το μήκος του μώλου το τμήμα που 
βρίσκεται άνω της στάθμης της θάλασσας εμφανίζεται με πολύ απότομες 
κλίσεις.  

 Σε αυξημένης έντασης κακοκαιρίες εμφανίζεται υπερπήδηση της κατασκευής 
και μεταφορά μέρους της κυματικής ενέργειας στο εσωτερικό της 
λιμενολεκάνης.  

 Μετάδοση κυματικής ενέργειας στην υπήνεμη πλευρά του έργου εμφανίζεται 
και δια του κορμού του έργου, λόγω ανεπαρκούς διαστρωμάτωσης των 
επαλλήλων στρώσεων των λίθων. Τα λεπτότερα κλάσματα των λίθων και 
λιθορριπών του κορμού του έχουν σήμερα ξε-πλυθεί.  

 Το πρόβλημα της κυματικής αναταραχής επιτείνεται από την όλη 
διαμόρφωση του λιμένα, αλλά και τον τόπο των υφιστάμενων έργων. 
Συγκεκριμένα όλες οι κατασκευές στο δυτικό τμήμα του έχουν κατακόρυφα 
μέτωπα, ελάχιστεσ προβλέψεις απορροφητικών πρανών. Επιπρόσθετα το 
εύρος της εισόδου του λιμένα (περί τα 48,0μ.) συμβάλλει στην περαιτέρω 
ενίσχυση των κυματισμών.  

 Επιπρόσθετα οι ιδιαίτερα απότομες κλίσεις του πρανούς ενέχουν πιθανότητα 
προβλήματος γενικής ευστάθειας του πρανούς, τόσο λόγω των απότομων 
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κλίσεων – που είναι πιο απότομες από τις επιτρεπόμενες από τις Διεθνείς 
Συστάσεις και Κανονισμούς – όσο και λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου ύψους της 
κατασκευής, το οποίο είναι μεγαλύτερο από 5,0μ.  

 
 Βάσει της εγκριθείσας οριστικής τεχνικής μελέτης αποκατάστασης προβλέπεται 
η ενίσχυση εξωτερικά του πρανούς, χωρίς προηγούμενη αποδόμηση του, τουλάχιστον 
σε ευρεία κλίμακα. Εργασίες άρσης προβλέπονται, αλλά σε μικρή έκταση και στα έξαλα 
τμήματα της υφιστάμενης διατομής. Η εργασία αυτή θα υλοποιηθεί σε φάσεις και ανά 
τμήματα μικρού σχετικά μήκους, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια της 
διατομής του έργου.  
 Πέραν όμως των εργασιών αναβάθμισης της προστασίας και ασφάλειας του 
έργου αποφασίστηκε,μετά από επιθυμία του δημοτικού λιμενικού ταμείου, η 
αναδιαμόρφωση του εξωτερικού πρανούς ώστε να εξασφαλίζει προσωρινή 
αγκυροβόλια στα μεγαλύτερα κυρίως τουριστικά σκάφη και σκάφη αναψυχής που 
προσεγγίζουν το λιμένα κυρίως την θερινή περίοδο και δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν στις εσωτερικές (είτε λόγω της αυξημένης ζήτησης είτε λόγω του 
μεγέθους και της ανεπάρκειας επαρκών βαθών στα κρηπιδώματά του. 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Λιμένα Ύδρας: 
 Υδροδότηση σκαφών 
 Τηλεπικοινωνίες 
 Δίκτυο πυρόσβεσης 
 Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών λυμάτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 
 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 

 
 Όσον αφορά στα προβλήματα του λιμένα της Ύδρας, υπάρχουν εκτεταμένες 
υποσκαφές και σπηλαιώσεις σε μεγάλο τμήμα του προβλήτα Τ, του παραλιακού 
κρηπιδώματος και του κρηπιδώματος των Ε/Γ. Επίσης, στην υπήνεμη πλευρά του 
προσήνεμου μώλου υπάρχουν διάκενα αλλά και σημαντικού μεγέθους σπηλαιώσεις, 
ενώ στην εξωτερική του πλευρά εμφανίζονται προβλήματα που αφορούν στην κλίση 
των διαμορφωθέντων πρανών προστασίας.  
Οι προτάσεις που διερευνώνται στην παρούσα ΜΠΕ είναι συνοπτικά: 
 Έργα αποκατάστασης κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ύδρας 
 Κατασκευή σταθερού προβλήτα-βάθρου επιβίβασης-αποβίβασης από λέμβους 

των κρουαζιερόπλοιων στον προβλήτα Τ 
 Έργα αναδιάταξης υφιστάμενων χρήσεων στο λιμένα Ύδρας 

 
XI. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστάσεις και υποδομές του 
λιμένα της Ύδρας: 
Κρηπίδωμα Ε/Γ-Ημεροπλoιών 
 Το κρηπίδωμα των Ε/Γ και ημεροπλοίων εμφανίζει έντονα προβλήματα 
υποσκαφών στα πρώτα 10μ. από την βόρεια του γωνία. Οι υποσκαφές έχουν 
δημιουργηθεί από τις προπέλες ή τουρμπίνες των προσεγγιζόντων πλοίων. Η αύξηση 
της ιπποδύναμης των πλοίων αλλά και η χρήση των κινητήρων μέχρι την θέση 
πλαγιοδέτησης ή πρυμνοδέτησης, σε συνδυασμό με την παλαιάς τεχνολογίας 
προστασία ποδός – όπου υπήρχε – οδήγησε σε εμφάνιση μεγάλων υποσκαφών που 
ενέχουν σοβαρό θέμα ασφάλειας για το υφιστάμενο κρηπίδωμα. Στο πλαίσιο αυτό 
εκδόθηκε πρόσφατα οδηγία από το Λιμεναρχείο της Ύδρας για τη μη χρησιμοποίηση 
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του γωνιακού αυτού τμήματος του κρηπιδώματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
κατάρρευσης. Η αποκατάσταση των υποσκαφών αυτών απαιτεί άμεση παρέμβαση 
ώστε να αποφευχθούν προβλήματα όχι μόνο ασφάλειας αλλά και πολλαπλού κόστους 
αποκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της ενίσχυσης της υφιστάμενης διατομής θα 
ακολουθήσει η εξ αρχής διαμόρφωση νέας προστασίας ποδός, κατάλληλα ενισχυμένης 
ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα αυξημένα υδροδυναμικά φορτία των πλοίων. 
 Δεδομένης της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, αποφασίσθηκε η αισθητική 
αναβάθμιση του παραδοσιακού κρηπιδώματος της Ύδρας, με την αποκατάσταση του 
λιθόδμητου μετώπου της ανωδομής του. Πιο συγκεκριμένα το μέτωπο του 
κρηπιδώματος εμφανίζει σήμερα σημεία αποδόμησης του, με αποκολλήσεις και 
καταπτώσεις των παλαιών λίθων στην θάλασσα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται τόσο 
στην παλαιότητα του έργου όσο και στην διάβρωση των στοιχείων πρόσδεσης και 
παραβολής του κρηπιδώματος. Περαιτέρω και ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι 
υφιστάμενοι προσκρουστήρες έχουν υποστεί ζημιές σε αρκετά σημεία του μετώπου, με 
αποτέλεσμα να μην προστατεύουν επαρκώς το λιθόδμητο μέτωπο.  
 
Προβλήτας Τ και παραλιακό κρηπίδωμα  
 Ο προβλήτας Τ βρίσκεται στη βορειοανατολική είσοδο του λιμένα. Το συνολικό 
του μήκος είναι 24,30μ. περίπου, με πλάτος 3,0μ. στα πρώτα 19,40μ. από την ρίζα του 
και 10,25μ. στην κεφαλή του στα τελευταία 4,90μ. του. Η γενικότερη κατάσταση του 
πρανούς εμφανίζεται σήμερα σχετικά προβληματική, ιδιαίτερα λόγω της μη τεχνικά 
ορθής διαμόρφωσής του. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση σημαντικών διακένων 
και σπηλαιώσεων στον κορμό του προβλήτα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να 
αντιμετωπιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό σύντομα, σύμφωνα με τις προβλέψεις Τεχνικής 
Μελέτης που πρόσφατα εκπονήθηκε.  
 Ο προβλήτας Τ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα σπηλαιώσεων, στον κορμό 
του. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης τους προβλέπεται έγχυση χυτού υφάλου 
σκυροδέματος με παράλληλη χρήση σακκολίθων σκυροδέματος. Για την εκτέλεση της 
εν λόγω εργασίας προβλέπεται και μερική άρση του πρανούς προστασίας, της βόρειας 
πλευράς του προβλήτα, ώστε να αναδιαμορφωθεί κατάλληλα και να συμπληρωθεί με 
ίδιας περίπου κατηγορίας φυσικούς ογκολίθους. Το πρανές σήμερα έχει υποστεί 
μερική αποδόμηση λόγω μετακινήσεων αρκετών από τους φυσικούς ογκολίθους του.  
 Υποσκαφές και σπηλαιώσεις εντοπίσθηκαν και στο παραλιακό κρηπίδωμα 
μεταξύ του προβλήτα Τ και του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων. Η 
αποκατάστασή τους προβλέπεται με μικρής έκτασης εργασίες, οι οποίες θα 
εκτελεσθούν με έγχυση χυτών υφάλων σκυροδεμάτων και σακκόλιθους από 
σκυρόδεμα.  
   Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στο μέσο περίπου του κορμού του έργου και 
προ της υφιστάμενης λιθόδμητης κλίμακας που παρουσιάζεται στην παραπάνω 
φωτογραφία, έχει προβλεφθεί από το Λιμενικό Ταμείο μετά από σύσταση και υπόδειξη 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η κατασκευή ενός βάθρου από σκυροδέματα, 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί θέση  αποεπιβίβασης για τους τουρίστες των Κ/Η που 
προσεγγίζουν στην Ύδρα. Στο κεντρικό τμήμα της νότιας πλευράς του προβλήτα Τ, 
προβλέπεται η κατασκευή μικρού βάθρου παραβολής των λαντζών του Κ/Ζ. Το βάθρο 
χωροθετείται στο μέσο περίπου του κορμού του προβλήτα Τ και συγκεκριμένα σε 
απόσταση 10,55μ. (αξονικά) από το πέρας της διαπλατυσμένης κεφαλής του 
προβλήτα, έμπροσθεν της υφιστάμενης λιθόδμητης κλίμακας. Οι διαστάσεις κάτοψης 
του βάθρου είναι 6,0x2,0μ. 
Προσήνεμος μώλος  
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 Ο προσήνεμος μώλος του λιμένα ενισχύεται με την αναδιαμόρφωση και 
συμπλήρωση μέρους του εξωτερικού πρανούς προστασίας. Για λόγους που 
αναλύονται διεξοδικά στην τεχνική μελέτη του έργου το πρανές ενισχύεται χωρίς να 
προβλέπεται πλήρης αποδόμηση του. Δεδομένης της ενίσχυσης του πρανούς 
προστασίας του προσήνεμου μώλου και των εργασιών άρσης και αναδιαμόρφωσης, 
όπως και της αναγκαιότητας της διατήρησης της υφιστάμενης «πρακτικής» 
προσωρινής εξυπηρέτησης μεγάλων κυρίως θαλαμηγών στην εξωτερική πλευρά του 
έργου, αποφασίστηκε η βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της αγκυροβολίας αυτών των 
σκαφών. Η προτεινόμενη κατασκευή θα είναι ελαφρού τύπου και θα έχει τον 
χαρακτήρα μη μόνιμου έργου, με μικρό σχετικά κόστος υλοποίησης. 
 
XII. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ 
Έργα αναδιάταξης υφιστάμενων χρήσεων στο λιμένα Ύδρας 

- Τακτοποίηση των ζωνών κατάληψης στα κρηπιδώματα του λιμένα που σήμερα 
εμφανίζονται να εναλλάσσονται μεταξύ τους 

- Αναδιάταξη της οργάνωσης της χερσαίας ζώνης σε συνδυασμό με τις λιμενικές 
δραστηριότητες και καθορισμός προτεραιοτήτων. 

-  Δυνατότητα μετακίνησης των μεγαλύτερων πλοίων του λιμένα, είτε εντός είτε σε 
εγκαταστάσεις εκτός αυτού 

-   Δυνατότητα επανακαθορισμού τμημάτων της καθορισμένης χερσαίας ζώνης του 
λιμένα Ύδρας, συγκεκριμένα στην περιοχή της θέσης του Ιστορικού Αρχείου-
Μουσείου Ύδρας (ΙΑΜΥ), το οποίο βρίσκεται πίσω από τον προβλήτα Τ και το 
οποίο  χωροθετείται εν μέρει εντός της χερσαίας ζώνης καθώς και στην περιοχή της 
θέσης του Ναυτικού ομίλου (εστιατόριο-μπαρ) Ύδρας (Λαγουδέρα), όπου δεν 
φαίνεται να είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

-  Διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της ζώνης λιμένα Ύδρας σε κοντινές 
περιοχές/εγκαταστάσεις όπως π.χ το Μανδράκι, με γνώμονα την στόχευση της 
αύξησης του συνολικού αριθμού των προσεγγιζόντων σκαφών που εξυπηρετούνται 
στην Ύδρα.  

 
XIII.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Ακτοπλοΐα (ταχύπλοα) και γραμμή εξυπηρέτησης Μετόχι – Ύδρα  
  Η Ύδρα δε διαθέτει αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, υπάρχει όμως μια επίπεδη 
περιοχή κοντά στην πόλη της Ύδρας, την οποία την χρησιμοποιούν τα ελικόπτερα σαν 
σημείο προσγείωσης και απογείωσης. Συνδέεται ακτοπλοϊκά με το λιμάνι του Πειραιά 
με συμβατικά αλλά και ταχύπλοα σκάφη (καταμαράν και ιπτάμενα δελφίνια). Τα πλοία 
αυτά εκτελούν συνήθως κυκλικό δρομολόγιο Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες, Πόρτο 
Χέλι και επιστροφή. Συνδέεται επίσης με το γειτονικό λιμάνι της  Ερμιόνης, με θαλάσσια 
ταξί και με το Μετόχι Θερμησίας, με μικρά “ακτοπλοϊκά” (Freedom I, II, III) καθώς και με 
θαλάσσια ταξί. Παράλληλα και προκειμένου να αποφεύγεται η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση της Ερμιόνης, αδρανή υλικά και χύδην φορτία μεταφέρονται στην Ύδρα με 
μικρά φορτηγά πλοία (motor-ship) από τη λιμενική εγκατάσταση του Μετοχίου 
Θερμησίας.  
  Η Ύδρα αποτελεί έναν από τους ενδιάμεσους  προορισμούς της διεθνούς 
κρουαζιέρας Μεσογείου (Ισπανία, Βαλεαρίδες, Σαρδηνία, Κάτω Ιταλία κ.τ.λ.) κυρίως 
όταν ο προορισμός της είναι το λιμάνι του Πειραιά λόγω της γειτνίασης με την Αττική 
αλλά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της. Επιπλέον, αποτελεί 
προορισμό/ενδιάμεση στάση στις κρουαζιέρες του Νοτίου Αιγαίου. Με τη λειτουργία του 
ναύδετου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω η κίνηση των Κ/Ζ. 
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Εμπορικά πλοία  
 Τα φορτηγά πλοία που εξυπηρετούνται σήμερα στο λιμένα είναι μεγάλα και ο 
τρόπος με τον οποίο προσδένουν στα κρηπιδώματα του λιμένα περιορίζουν ακόμη 
περισσότερο τις δυνατότητες αξιοποίησης του. Τα εμπορικά πλοία γενικότερα εκτελούν 
δραστηριότητες που αφορούν στην εξυπηρέτηση του νησιού και των κατοίκων του και 
όχι αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν ανάπτυξη μελλοντικά.   
 Σημαντικές δεσμεύσεις που έχει το λιμάνι της Ύδρας λόγω των υφιστάμενων 
θεσμικών δεσμεύσεων. Συγκεκριμένα, η  Ύδρα χαρακτηρίσθηκε/κηρύχθηκε: 

 ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τόπος χρήζων ειδικής Κρατικής 
Προστασίας με την υπ. αριθμ. Α/Φ31/1518/650 Υπ. Απόφαση η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ334Β/22-3-1975, διότι η Ύδρα πλην της ιστορικής 
σημασίας της, περιλαμβάνει αξιόλογα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα 
ενδιαφέροντα από απόψεως της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και της Ελληνικής 
Ιστορίας. 

 ως ιστορικός τόπος, όπως αυτός καθορίζετο από την υφιστάμενη πολεοδομική 
του κατάσταση χαρακτηρίσθηκε με την 1824/10-2-1962 Υπ. Απόφαση η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75Β/5-3-1962, διότι εμφανίζει ιδιαίτερη σημασία από 
απόψεως Ελληνικής αρχιτεκτονικής και Ελληνικής Ιστορίας.  Με την εν λόγω 
Υπ. Απόφαση ο οικισμός της Ύδρας τέθηκε υπό την προστασία του 
αρχαιολογικού νόμου.  

 ως παραδοσιακός οικισμός (μεταξύ άλλων οικισμών)  με Προεδρικό Διάταγμα 
του 1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13/11/1978). 

 ως αρχαιολογικός χώρος με την Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10105/487 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ453Β/16-06-
1996. 

 
XIV.  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 Η χερσαία ζώνη του λιμένα Ύδρας καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ.  Τ.Υ. 1235 
απόφαση του Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 390/Δ/22.04.1993) και με το συνημμένο σε αυτή 
τοπογραφικό διάγραμμα. Εκτείνεται μπροστά από το κεντρικό μέτωπο του οικισμού της 
Ύδρας όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα και στο Σχέδιο Οριζοντιογραφίας 
υφιστάμενης κατάστασης στο Παράρτημα της παρούσας. Το όριο της γραμμής της 
χερσαίας ζώνης (κιτρινοπράσινη γραμμή στο παραπάνω σχέδιο) συμπίπτει με το όριο 
της γραμμής της παραλίας.  
Οι γραμμές του αιγιαλού και της παραλίας έχουν καθοριστεί με την απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά υπ. αριθμ. 11454 ΦΕΚ 137Δ/11-05-1976. 
                                                
XV.  ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Τα μελετώμενα έργα στο λιμένα της Ύδρας, 
ανήκουν στην υποκατηγορία Α2, οπότε οι ελάχιστες 
ακτίνες της περιοχής μελέτης λαμβάνονται 1 km 
από τον άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων 
οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 500 m αντίστοιχα για 
περιοχές εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης. 
Αποστάσεις έργου από κέντρα οικισμών 
Το λιμάνι της Ύδρας είναι κατάληξη της πόλης στην 
θάλασσα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις οικιστικές 
χρήσεις και περιβάλλεται τόσο από δημόσια κτίρια 
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όσο και από τουριστικές χρήσεις. 
Η περιοχή του λιμένα της Ύδρας, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με προστατευόμενες 
περιοχές.  
- Η πλησιέστερη στο λιμένα Ύδρας περιοχή του δικτύου NATURA 2000, «ΣΟΥΝΙΟ - 

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» (GR3000005 - SCI A) 
βρίσκεται σε ακτίνα 53χλμ από το λιμένα. 

- Το πλησιέστερο καταφύγιο άγριας ζωής, Πρ. Ηλίας, Κάμπος, Αυλώνα, Μικρό και 
Μεγάλο Ασπροβούνι, Λουτρό, Θωμά, Παπούλια, Μαυροβούνι, Αγ. Ιωάννης, 
Καταφύκι, Κασιδιάρη και Κάμπος Δήμου Κρανιδίο (Κ815) βρίσκεται σε ακτίνα 
περίπου 20 χλμ από το λιμένα Ύδρας. 

- Το πλησιέστερο Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι το νησί της Ύδρας 
(ΑΤ 5011087) 
Αποστάσεις έργου από θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 1996 (ΦΕΚ 453/Β/14-6-1996) ολόκληρο 
το νησί της Ύδρας κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος για την προστασία των 
εκτεταμένων καταλοίπων επί αυτής, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς 
έως τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 

 
XVI.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΟΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΑΛ ΥΔΡΑΣ  
Προβλέψεις κίνδυνος Κ/Ζ  
  Για τις ανάγκες της πρόβλεψης του επιβατικού μεταφορικού έργου ο μελετητής 
ανέπτυξε δύο σενάρια εξέλιξης της διακίνησης (Σενάριο Α - απαισιόδοξο) και Σενάριο Β 
(Αισιόδοξο). Τα δύο σενάρια βασίζονται σε εύλογες και ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την 
εξέλιξη της ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την εξέλιξη της κίνησης 
από/προς το λιμένα κατά την προηγούμενη περίοδο, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά της 
περιόδου της οικονομικής κρίσης. Θεωρείται ότι η κατασκευή της νέας σταθερής 
εγκατάστασης Κ/Ζ θα συμβάλλει στη διατήρηση άλλα και αύξηση της κίνησης των Κ/Ζ 
στο λιμένα της Ύδρας.  
 Εκτιμάται ως εύλογη παραδοχή ότι οι σημερινές αυξητικές τάσεις θα 
συνεχιστούν κατά την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, μέχρι τουλάχιστον το 2018 
και θα αυξηθούν σταδιακά κατά την περίοδο 2019 – 2023. Κατά το υπόλοιπο 
μακροπρόθεσμο διάστημα 2024 - 2040 θεωρείται ότι θα υπάρξουν συνθήκες 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και αυτές θα αντανακλασθούν σε σταθερά 
αυξανόμενη ζήτηση.  
  Έτσι, με βάση τους προβλεπόμενους μηνιαίους φόρτους, τις παραδοχές περί 
κατανομής της ζήτησης σε Κ/Ζ, και τα χαρακτηριστικά του θεωρούμενου πλοίου 
σχεδιασμού, είναι δυνατή η εκτίμηση των αναγκαίων κινήσεων πλοίων προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί η αναμενόμενη ζήτηση. Παρατηρείται ότι τα δρομολόγια αναμένεται να 
φτάσουν τα 59 ανά περίοδο με μέση τιμή τα 8 δρομολόγια το μήνα , συχνότητα που 
αναμένεται να στηρίξει με επιτυχία η λειτουργία του νάδευτου εξυπηρέτηςσης Κ/Ζ.  
Αρχές σχεδιασμού ανάλογα με την χρήση του λιμένα  
Επιβατηγά σκάφη  
  Τα επιβατηγά σκάφη εξυπηρετούνται στο κριπίδωμα των Ε/Γ πλοίων και 
ημεροπλοίων. Η υπάρχουσα χερσαία ζώνη είναι σχετικά ικανοποιητική για την 
από/επιβίβαση των επιβατών τους. Ενδεχόμενη μεταφορά σε άλλο σημείο του λιμένα 
δεν ενδείκνυται για λειτουργικούς αλλά και για λόγους οργάνωσης του λιμένα  
Κ/Ζ  
Η εξυπηρέτηση των Κ/Ζ γίνεται εκτός του λιμένα της Ύδρας. Η εκφόρτωση των 
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επιβατών του γίνεται στο τμήμα του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων που 
εκτείνεται έμπροσθεν των τουριστικών καφέ.  
Η θέση  της προσέγγισης των λαντζών και η εκφόρτωση των επιβατών τους σήμερα 
είναι σε κάθε περίπτωση προβληματική. Η επιλεγείσα θέση στο μέσο του προβλήτα Τ, 
αποσυμφορίζει τις υφιστάμενες συνθήκες συνωστισμού, παρά τα προβλήματα που 
εμφανίζει κατά την πλαγιοπαραβολή των Ε/Γ πλοίων και ημεροπλοίων στην κεφαλή 
του προβλήτα Τ. Για την αποφυγή προβλημάτων δυσλειτουργίας θα απαιτηθεί σοβαρή 
οργάνωση μεταξύ των λιμενικών αρχών και των πρακτόρων των πλοίων αυτών, ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στις απο-επιβιβάσης των επιβατών.  
Στην συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι προβλέψεις ISPS για την 
ασφάλεια των επιβατών, όπως απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.  
 
Φορτηγά Πλοία Και Σκάφη 
  Τα φορτηγά πλοία του λιμένα σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του νησιού και 
των κατοίκων του. Κατά συνέπεια η παραμονή τους στο λιμάνι και η διευκόλυνσή της 
εξυπηρέτησής τους θεωρείται ζωτικής σημασίας. Όμως, ενώ τα διαθέσιμα βάθη στο 
λιμάνι κρίνονται επαρκή για την εξυπηρέτησή τους, το μεγάλο μήκος δύο εξ αυτών 
(Γεωργία Μ. & Χρίστος Νεκταρία) σε σχέση με το μέγεθος του λιμένα καθώς και τον 
τρόπο πρόσδεσης και αγκυροβολίας τους, αποτελεί πρόβλημα. Όπως αναφέρθηκε τα 
δύο πλοία πρυμνοδετούν στις καθορισμένες τους σχέσεις, με αποτέλεσμα να 
περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες ελιγμού των υπόλοιπων πλοίων και σκαφών 
στο λιμένα. Αποτέλεσμα τούτου θα είναι η αύξηση της εξυπηρέτησης έστω και μικρού 
αριθμών σκαφών αναψυχής, ενώ παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες κατά την 
πλεύση των πάσης φύσεως σκαφών εντός του λιμένα  
  Όσον αφορά την υφιστάμενη διάταξη των φορτηγών πλοίων και σκαφών, αυτή 
δεν θεωρείται βέλτιστη, καθώς η ανάπτυξη της διακόπτεται από παρουσία άλλων 
τύπων σκαφών, όπως είναι τα επαγγελματικά τουριστικά (λάντζες μεταφοράς 
τουριστών στις παραλίες του νησιού) και τα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν το 
νησί. Τόσο στην λύση με τις ελάχιστες παρεμβάσεις, που αξιολογείται στην συνέχεια, 
όσο και στις υπόλοιπες προτεινόμενες εναλλακτικές διατάξεις, γίνεται προσπάθεια 
ενοποίησης των σκαφών εμπορικής χρήσης, δηλαδή των φορτηγών.  
Αλιευτικά σκάφη  
  Οι θέσεις εξυπηρέτησης των σκαφών αυτών είναι πέριξ του προβλήτα 
Κεφαλόσκαλου, σε τμήμα παραλιακού και επίσης σε τμήμα του προσήνεμου μώλου. Σε 
κάθε περίπτωση οι δυνατότητες εξυπηρέτησής τους είναι στο δυτικό τμήμα του λιμένα 
και η όποια μετακίνησή τους από αυτό το τμήμα θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Στον 
προβλήτα των Ε/Γ και ημεροπλοίων δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτησή τους, όπως 
επίσης και στο παραλιακό μέτωπο τηε πόλης, λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα της 
πόλης της Ύδρας και της τουριστικής δραστηριότητας.  
  Κατά συνέπεια οι θέσεις των αλιευτικών θεωρούνται δεδομένεες, με μόνη 
δυνατότητα μετακίνησής τους κατά μήκος της δυτικής περιμέτρου του λιμένα, 
συμπεριλαμβανομένου και του προβλήτα Κεφαλόσκαλο. Εξαίρεση αποτελεί η 
εναλλακτική λύση 3, η οποία όμως δεν προκρίνεται λόγω της μετακίνησης του Ο/Γ 
Γεωργία Μ. στα κρηπιδώματα των παραλιακών καφέ.  
 
Τουριστικά σκάφη και σκάφη αναψυχής  
  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορες επιμέρους κατηγορίες σκαφών, 
οι οποίες σχετίζονται με τον πλωτό τουρισμό του νησιού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
τα ταξί του νησιού, οι λάντζες μεταφοράς των τουριστών στις παραλίες του νησιού, τα 
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δρομολογιακά πλοία προς Μετόχι και Ερμιόνη και τα προσεγγίζοντα τουριστικά και 
σκάφη αναψυχής, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα. Η εξυπηρέτησή  τους θεωρείται 
σημαντική τόσο για τους ιδιοκτήτες τους όσο και για το νησί της Ύδρας καθώς αφορά 
στην τουριστική κίνηση. 
  Όσον αφορά την σημερινή θέση των ταξί, αυτή βρίσκεται στην γωνία που το 
πέρας του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων συναντά το παραλιακό κρηπίδωμα, 
έμπροσθεν του μετώπου της πόλης. Η θέση αυτή επιλέχθηκε καθώς βρίσκεται στην 
συνέχεια του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων, σε τμήμα της χερσαίας ζώνης 
που υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Πάρα ταύτα από την γωνία συναρμογής των δύο 
κρηπιδωμάτων και προς τα δυτικά βρίσκονται παρατεταγμένα τα ζώα μεταφοράς του 
νησιού, τα οποία παραλαμβάνουν τους τουρίστες όλων των επιβατηγών πλοίων. 
  Αντίστοιχα η ζώνη των λαντζών έχει προβλεφθεί στο κέντρο περίπου του 
παραλιακού κριπιδώματος, και αμέσως δυτικά του Ο/Γ Γεωργία Μ. Η θέση αυτή 
βρίσκεται μεταξύ των φορτηγών πλοίων και σκαφών, διαμορφώνοντας ασυνέχεια στην 
εμπορική δραστηριότητα. Η θέση αυτή επιλέχθηκε ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός 
στο θαλάσσιο μέτωπο προ των δύο – τριών καφέ και εστιατορίων.  
  Τα δρομολογιακά πλοία – σκάφη ανήκουν στην κατηγορία των τουριστικών 
επαγγελματικών και στην Ύδρα εξυπηρετούνται κυρίως στην περιοχή του προσήνεμου 
μώλου. Μερικές φορές και ανάλογα με την διαθεσιμότητα προσεγγίζουν και δένουν και 
στο παραλιακό κρηπίδωμα. Η θέση τους αυτή θεωρείται ως η καταλληλότερη, βάσει και 
των υπόλοιπων περιορισμών του λιμένα. Μοναδικό μειονέκτημα θεωρείται η σχετικά 
μεγάλη απόσταση από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.  
  Τα σκάφη αναψυχής, είτε ιδιωτικά είτε ενοικιαζόμενα, στην ουσία καλύπτουν το 
εναπομένον τμήμα των κρηπιδωμάτων του λιμένα, που βάσει του σκαριφήματος του 
λιμεναρχείου βρίσκονται στον προσήνεμο μώλο και σε μικρό τμήμα του παραλιακού 
κρηπιδώματος.  
 
Εναλλακτική λύση ελάχιστων παρεμβάσεων (1) 
  Η λύση των ελάχιστων παρεμβάσεων 
αφορά πρακτικά στην διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς εισαγωγή νέων 
έργων που θα οδηγήσουν σε αύξηση των 
θέσεων εξυπηρέτησης του λιμένα και κυρίως των 
τουριστικών και σκαφών αναψυχής. Η λύση αυτή 
κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί λόγω των 
σημαντικών δεσμεύσεων και περιορισμών του 
λιμένα της Ύδρας. Οι ελάχιστες παρεμβάσεις 
που περιλαμβάνει αφορούν κυρίως στην 
αποκατάσταση και επισκευή υφιστάμενων 
κρηπιδωμάτων και προβλητών, που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, ακόμα 
και κατάρρευσης, στην λειτουργική αναβάθμιση 
των υφιστάμενων έργων αλλά και στην βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
χρήστες τους, στην αισθητική αναβάθμιση των παραδοσιακών εμφανών τμημάτων των 
κρηπιδωμάτων, και τέλος στη μερική αναδιάταξη ορισμένων χερσαίων και θαλάσσιων 
ζωνών κατάληψης από τα εξυπηρετούμενα σκάφη του λιμένα.  
Η εναλλακτική αυτή πρόταση (1) περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

 Αποκατάσταση των υποσκαφών του κρηπιδώματος των Ε/Γ πλοίων και 
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ημεροπλοίων του λιμένα  
 Αποκατάσταση των σπηλαιώσεων του κορμού του προβλήτα Τ και του κορμού 

του προσήνεμου μώλου.  
 Αποκατάσταση και ενίσχυση της θωράκισης του προσήνεμου μώλου  
 Καθαίρεση των υφιστάμενων διαβαθρών στην εξωτερική πλευρά του 

προσήνεμου μώλου, και εγκατάσταση νέων καλαίσθητου τύπου, συνιστώμενων 
εκ μεταλλικού δικτυώματος μη ορατού, που εγκιβωτίζεται εντός της μάζας του 
αναδιαμορφωνόμενου πρανούς του προσήνεμου μώλου  

 Αποκατάσταση τμήματος του παραδοσιακού μετώπου του κρηπιδώματος των 
Ε/Γ πλοίων και ημεροπλοίων, που σήμερα έχει πρακτικά αποδομηθεί σε μεγάλα 
τμήματα του.  

 Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου υποδομής στην εσωτερική πλευρά της 
ανωδομής του προσήνεμου μώλου, ώστε να εξασφαλιστούν οι ελάχιστες 
παροχές για τα τουριστικά σκάφη και σκάφη αναψυχής  

 Κατασκευή νέου βάθρου πλαγιοδέτησης των λαντζών των Κ/Ζ, στο κέντρο του 
προβλήτα Τ, στην νότια πλευρά του.  

  Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα δεν είναι 
δεσμευτικές για τον φορέα λειτουργίας. Δηλαδή δεν απαιτούν την υποχρεωτική 
εφαρμογή τους, καθώς είναι ενδεικτικές, με τον φορέα λειτουργίας σε συνεργασία με το 
Λιμεναρχείο να μπορεί να μεταβάλει την εκάστοτε διάταξη, ανάλογα με τις ανάγκες του 
λιμένα στην εκάστοτε χρονική στιγμή.  
Η λήψη των ελαχίστων παρεμβάσεων εμφανίζει πλεονεκτήματα που σχετίζονται 

κυρίως με:  
 Ουσιαστικά μηδενικό κόστος συγκριτικά με τις εναλλακτικές που προτείνονται 

στην συνέχεια, καθώς θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα ελάχιστα έργα και κυρίως 
αποκαταστάσεις υφιστάμενων, που σχετίζονται με την ασφάλεια τη 
λειτουργικότητα και την αισθητική του λιμένα  

 Αποσυμφόρηση της περιοχής της χερσαίας ζώνης του νοτιοανατολικού πέρατος 
του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων  

 Διαμόρφωση ενιαίας ζώνης εξυπηρέτησης των μικρών τουριστικών σκαφών, 
δηλαδή των ταξί και των λαντζών, που παράλληλα με την διατήρηση της θέσης 
παραμονής των ζώων στην υφιστάμενη θέση (δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός των επιβατών τους χρησιμοποιεί τα ζώα για τη μεταφορά τους), θα 
διαμορφώσει μία συνεχή ζώνη ενιαίας δραστηριότητας  

 Βελτιστοποίηση της σημερινής «πρακτικής» προσωρινών θέσεων για την 
εξυπηρέτηση σκαφών στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου.  

 Σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προσεγγίζοντα 
τουριστικά σκάφη και σκάφη αναψυχή, στον προσήνεμο μώλο του λιμένα  

 Αισθητική αναβάθμιση της σημερινής εικόνας που παρουσιάζει το παραδοσιακό 
μέτωπο του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων  

 Παράλληλα λειτουργική μερικώς αναβάθμιση του εξοπλισμού της ανωδομής του 
κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων  

 Πλήρη εξασφάλιση των σκαφών των ντόπιων συμφερόντων, γεγονός που δεν 
δημιουργεί αντιδράσεις στην κοινωνία του νησιού  
Μειονέκτημά της θεωρείται το ότι δεν προσφέρει αύξηση  των θέσεων 

τουριστικής εξυπηρέτησης, που ήταν η κύρια επιδίωξη για την περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη του λιμένα της Ύδρας.  

 
 Σημειώνεται ότι στην παραπάνω λύση προτείνεται και η εποχική 
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απομάκρυνση των δύο μεγαλύτερων φορτηγών πλοίων από το λιμάνι, μόνο για την 
τουριστική περίοδο. Η θέση πρόσδεσης του φορτηγού Γεωργία Μ. διατηρείται, ώστε να 
μπορεί να προσεγγίζει για την εκφόρτωση του φορτίου του. Στην συνέχεια θα 
απομακρύνεται και θα αγκυροβολεί μόνιμα σε σημείο που θα επιλέγει από το φορέα 
λειτουργίας του λιμένα. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για το φορέα λειτουργίας 
και επαφίεται στο ίδιο και το Λιμεναρχείο να αποφασίσει για την υλοποίησή της ή όχι. 
 
Εναλλακτική Πρόταση (2)  
 Στην εναλλακτική πρόταση (2) 
προβλέπεται μετακίνηση της θέσης του 
Ο/Γ Γεωργία Μ. στην συμβολή του 
κρηπιδώματος Ε/Γ και ημεροπλοίων με το 
παραλιακό κρηπίδωμα της πόλης, ώστε 
να απελευθερωθεί σημαντικό μέρος της 
διαθέσιμης θαλάσσιας ζώνης του λιμένα, 
με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα 
εισαγωγής νέων έργων, που θα 
βελτιώσουν την δυναμικότητα του λιμένα. 
Για τον περιορισμό της αισθητικής 
όχλησης της περιοχής των παραλιακών 
καφέ, αλλά και για την αύξηση του 
πλάτους της χερσαίας ζώνης της στο 
συγκεκριμένο σημείο, αποφασίστηκε η 
ανακρηπίδωση του τελευταίου τμήματος 
του κρηπιδώματος των Ε/Γ και 
ημεροπλοίων (των τελευταίων 17,0μ. 
περίπου που «συνδέονται» με το παραλιακό κρηπίδωμα), με επέκταση της γραμμής 
του μετώπου του κρηπιδώματος Ε/Γ και ημεροπλοίων μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα.  
 Οι προβλήτες προβλέπονται σταθεροί επί βάθρων, λόγω της σημαντικής κυματικής 
ενέργειας που εισέρχεται στο λιμένα από τον ευρύτερο βόρειο τομέα (ΒΔ-Β-ΒΑ). Η 
πιθανότητα εισαγωγής πλωτών προβλητών, ιδιαίτερα για την περίπτωση του προβλήτα 
που προβλέπεται στην περιοχή του παραλιακού κρηπιδώματος προ του μετώπου της 
πόλης, δεν είναι τεχνικά ορθή, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα είναι αυτό που 
προσβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλο τμήμα του λιμένα.  
 Η θέση των νέων έργων επιλέχθηκε ώστε η διαμήκης τους διεύθυνση να διατάσσεται 
κάθετα στην διεύθυνση των προώθησης των εισερχόμενων κυματισμών, με 
αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιφάνειες  πρόσπτωσης και κατ’ επέκταση οι 
δημιουργούμενες ανακλάσεις κυματισμών εντός της λιμενολεκάνης. Στο ίδιο πλαίσιο για 
την ελαχιστοποίηση του φαινομένου των ανακλάσεων αποφασίστηκε η κατασκευή τους 
να γίνει επί βάθρων (είτε και μερικώς ως πλωτές όπωσ αναφέρθηκε παραπάνω).  
 Οι κατασκευές αυτές (όπως προφανώς και οι πλωτοί προβλήτες) θεωρούνται ήπιας 
περιβαλλοντικά παρέμβασης, συγκριτικά με την κατασκευή ενός συνεχούς και 
συμπαγούς έργου. Αυτό οφείλεται τόσο στην μειωμένη ποσότητα σκυροδεμάτων που 
εισάγεται στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και στην ελεύθερη διακίνηση του νερού 
εκατέρωθεν των κατασκευών, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την δημιουργία 
κλειστών λεκανών που εμποδίζουν την ανανέωση των υδάτων.  
 
Πιο αναλυτικά προβλέπονται οι κάτωθι κατασκευές -παρεμβάσεις:  

 Ο προβλήτας Π1, συνολικού μήκους 50μ., ο οποίος τοποθετείται εγκάρσια στον 
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προσήνεμο μώλο και σχεδόν παράλληλα με το κρηπίδωμα των Ε/Γ και 
ημεροπλοίων, σε απόσταση 26,0μ. από την είσοδο του λιμένα (το πέρας της 
κεφαλής του προσήνεμου μώλου). Η θέση του επιλέχθηκε έτσι ώστε μεταξύ 
αυτού και του προσήνεμου μώλου, να εξασφαλίζεται η κατάλληλη απόσταση 
προκειμένου να δημιουργείται θέση πρόσδεσης για το μεγαλύτερο επιβατηγό 
τουριστικό πλοίο που εξυπηρετείται σήμερα στο λιμένα (Βασίλειος).  

 Πλωτά στοιχεία επί του υφιστάμενου μετώπου ανωδομής του προσήνεμου 
μώλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ικανή απόσταση ασφαλείας μεταξύ του 
μώλου και των πλαγιοδετούμενων πλοίων, που θεωρείται απαραίτητη λόγω της 
ιδιαίτερης δόμησης του κρηπιδώματος.  

 Ο προβλήτας Π2 συνολικού μήκους 45μ., τοποθετείται εγκάρσια στα παραλιακά 
κρηπιδώματα, σχεδόν απέναντι από τον προβλήτα Π1 και στην ίδια περίπου 
διεύθυνση με αυτόν (περίπου Β-Ν)  

 
 Στην περίπτωση της εναλλακτικής αυτής οι προβλεπόμενες θέσεις πρόσδεσης των 
σκαφών αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, λόγω της 
αύξησης του μήκους των διαθέσιμων κρηπιδωμάτων μέσω της κατασκευής των 
προβλητών. Η νέα διάταξη των σκαφών επί του νέου μήκους των κρηπιδωμάτων, 
ορίστηκε βάσει της κατηγορίας κάθε σκάφους (χαρακτηρισμός, μέγεθος) και της 
λειτουργίας του στο λιμένα.  
 
 Γενικά η συγκεκριμένη εναλλακτική λύση παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα από 
την άποψη της μέγιστης δυναμικότητας που επιτυγχάνει, ενώ παράλληλα αποδίδει 
εικόνα πιο τακτοποιημένες και μόνιμες λύσης για το λιμένα. Στα μειονεκτήματα της 
λύσης θα μπορούσε να αναφερθεί, πέραν τις οπτικής όχλησης λόγω της 
πλαγιοπροβολής του Ο/Γ πλοίου, η δυσκολία στους απαιτούμενους ελιγμούς κατά την 
αναχώρηση του συγκεκριμένου πλοίου από το λιμάνι της Ύδρας.  
 
Εναλλακτική Πρόταση (3)  
 Η εναλλακτική πρόταση 3 βασίζεται 
στην ίδια θεώρηση με την προηγούμενη, 
που αφορά στην μετακίνηση του Ο/Γ 
Γεωργία Μ. στην συμβολή των 
κρηπιδωμάτων Ε/Γ και ημεροπλοίων με το 
παραλιακό κρηπίδωμα της πόλης. Στην 
προκειμένη προτείνεται η κατασκευή 
προβλήτα επί βάθρων (Π1) εγκάρσια στον 
προσινεμο μώλο (όπως στην 
προηγούμενη λύση), μήκους 40,0μ, 10μ. 
μικρότερου από αυτόν της προηγούμενης 
πρότασης. Η μείωση του μήκους του 
προβλήτα προβλέπεται ώστε να 
διευκολυνθεί η εκτέλεση ελιγμών από το 
Ο/Γ. Πέραν τούτου προτείνεται η 
κατασκευή του προβλήτα (Π2), αντίστοιχα 
επί βάθρων, ως προέκταση του προβλήτα «Κεφαλόσκαλο», αποτελούμενο από δύο 
συνεχόμενα τμήματα: ένα μήκους 45,0μ. στην ίδια διεύθυνση με αυτή του προβλήτα 
«Κεφαλόσκαλο» και ένα δεύτερο μήκους 33,0μ., με διεύθυνση παράλληλη προς αυτήν 
των παραλιακών κρηπιδωμάτων στα νότια της λιμενολεκάνης. Τέλος, όπως και στην 2η 
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εναλλακτική πρόταση, προτείνεται επίσης ανακρηπίδωση του τμήματος που βρίσκεται 
μεταξύ του παραλιακού κρηπιδώματος και του κρηπιδώματοσ των Ε/Γ πλοίων, 
προκειμένου να προσδένει εκεί το Ο/Γ πλοίο.  
 Το υπόλοιπο τμήμα του νέου προβλήτα, η βόρεια πλευρά του προβλήτα 
Κεφαλόσκαλο, το παραλιακό κρηπίδωμα βόρεια του και όλος ο προσήνεμος μόλος 
παραμένει πλέον για χρήση τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.  
 Η διάταξη αυτή προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης, αλλά εμφανίζει το 
«πρόβλημα» της παραβολής του Ο/Γ στην περιοχή εγγύς των παραλιακών καφέ και 
εστιατορίων. Στα μειονεκτήματα της λύσης αυτής θα μπορούσε να αναφερθεί, πέραν 
της οπτικής όχλησης λόγω της πλαγιοπροβολής του Ο/Γ πλοίου, η σχετική δυσκολία 
στους απαιτούμενους ελιγμούς κατά την αναχώρηση του συγκεκριμένου πλοίου από το 
λιμάνι της Ύδρας (όπως και στην προηγούμενη εναλλακτική).  
 Συμπερασματικά η 3η εναλλακτική πρόταση προβλέπει σημαντικά μεγαλύτερο 
αριθμό σκαφών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την 1η εναλλακτική. 
Ο διαχωρισμός της λιμενολεκάνης σε δύο τμήματα ως αποτέλεσμα της επέκτασης του 
προβλήτα «Κεφαλόσκαλο», δημιουργεί κάποια προβλήματα συνωστισμού, τα οποία 
όμως αντισταθμίζονται από την αυξημένη χωρητικότητα που προσφέρει. Η πρόσδεση 
τέλος, του Ο/Γ πλοίου και των φορτηγών σκαφών εγγύς των καταστημάτων, 
διευκολύνει μεν τις εμπορευματικές κινήσεις, πλην όμως προκαλεί οπτική όχληση στην 
συγκεκριμένη περιοχή.  
   Σε σχέση με την προηγούμενη εναλλακτική το πρόσθετο μήκος κρηπιδωμάτων 
ανάγεται σε σχέση με το κόστος υλοποίησής του σε δαπάνη 5.300ευρώ /τ.μ., δηλαδή 
σημαντικά μειωμένο σε σχέση το αντίστοιχο της εναλλακτικής πρότασης (2). Ο λόγος 
που συμβαίνει αυτό είναι η σημαντική αύξηση του πρόσθετου μήκους κρηπίδωσης, με 
αποτέλεσμα το ανά τρέχον μέτρο κόστος να μειώνεται σημαντικά. Η συγκεκριμένη λύση 
είναι μία εκ των δύο που τεχνικοοικονομικά επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το 
σημαντικότερο όμως μειονέκτημα της είναι η αισθητική διαφοροποίηση της κάτοψης 
του λιμένα, καθώς εισάγεται σημαντικός αριθμός ζώων.  
 Η λύση αυτή παρουσιάστηκε για διαβούλευση και έτυχε αντίστοιχης αντιμετώπισης 
με την εναλλακτική 2, τόσο για τη μετακίνηση του φορτηγού πλοίου Γεωργία Μ., όσο 
κυρίως για την πρόβλεψη μεγάλου μήκους έργων στη λιμενολεκάνη του λιμένα.  
 
Εναλλακτική Πρόταση (4)  
 Η εναλλακτική (4) αποτελεί διαφοροποίηση 
της εναλλακτικής (3), στην οποία δεν 
περιλαμβάνεται ο προβλήτας Π1. Η 
τροποποίηση γίνεται για να αυξηθεί το 
διαθέσιμο εύρος της λιμενολεκάνης για την 
εκτέλεση ελιγμών, κυρίως του Ο/Γ πλοίου, 
αλλά και των υπολοίπων πλοίων και σκαφών 
που εξυπηρετούνται στο λιμένα. Το μήκος του 
προβλήτα 2 προβλέπεται κατά τι αυξημένο 
λόγω του ότι πλέον αυξάνεται ο διαθέσιμος 
χώρος ελιγμών για το Ο/Γ πλοίο. Κατά τα 
λοιπά η εναλλακτική δεν διαφοροποιείται 
ουσιαστικά ως προς την προηγούμενη λύση, 
πέραν τις αφαίρεσης του προβλήτα στον 
προσήνεμο μόλο.  
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  Συμπερασματικά η εναλλακτική (4) αποδίδει πρακτικά το ίδιο περίπου μήκους 
με την εναλλακτική (2), ενώ ο διαθέσιμος χώρος ελιγμών για όλα τα πλοία είναι σαφώς 
μεγαλύτερος. Θεωρείται κατά συνέπεια βελτιωμένη λύση ως προς την εναλλακτική (3). 
Προβλέπει εξίσου σημαντικό αριθμό σκαφών που θα μπορούν να προσδένουν στο 
λιμάνι, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και τις προηγούμενες 
εναλλακτικές. Βελτιώνει τις συνθήκες ελιγμών και διαχωρίζει τη λιμενολεκάνη σε 
επιμέρους τμήματα. Αντίστοιχα με την (3) διευκολύνει μεν τις εμπορευματικές κινήσεις, 
πλην όμως προκαλεί οπτική όχληση στην χερσαία ζώνη.  
 
Εναλλακτική Πρόταση (5)  
  Στην εναλλακτική αυτή προβλέπεται 
και πάλι κατασκευή εγκάρσιων στα 
κρηπιδώματα προβλητών, χωρίς όμως τη 
μετακίνηση του Ο/Γ στην ανατολική πλευρά 
των κρηπιδωμάτων έμπροσθεν των 
παραλιακών καφέ και εστιατορίων.  
  Δεδομένων των προβλημάτων 
εισόδου του Ο/Γ πλοίου στο εσωτερικό της 
λιμενολεκάνης, αλλά και της δυσκολίας 
στην πρόσδεση του, καθώς πρόκειται για 
πλοίο που σήμερα πρυμνοδετεί, χωρίς να 
έχει πάντοτε την δυνατότητα αγκύρωσης 
του πρωραίου του τμήματος μέσω των 
αγκυρών του (εκτείνονται δηλαδή σε σημείο 
που πλέουν και άλλα σκάφη - πλοία), 
αποφασίστηκε η θέση εξυπηρέτησής του να 
μετακινηθεί ανατολικά, σε σημείο που δεν 
βρίσκεται έμπροσθεν παραλιακών 
εστιατορίων και καφέ. Θ θέση αυτή είναι αμέσως στην συνέχεια της ζώνης κατάληψης 
από τα ταξί του λιμένα (σήμερα).  
  Το μήκος του προβλήτα έχει επιλεγεί ίσο με 26,0μ., δηλαδή μικρότερο από το 
ολικό μήκος του πλοίου, έτσι είτε κατά την αναχώρησή του να μπορεί να στρέφεται 
σταδιακά προς τα δυτικά για να εκτελέσει τον απαιτούμενο ελιγμό κατά την αναχώρησή 
του. Δηλαδή ο ίδιος ο προβλήτας (Π3) θα αποτελεί «οδηγό» για την αναχώρηση του 
πλοίου, καθώς αυτό θα μπορεί να εκτελεί pivoting στην γωνία του προβλήτα, η οποία 
μπορεί να εφοδιαστεί με κατάλληλο εξοπλισμό (ελαστική περιστρεφόμενη ρόδα).  
Στην απέναντι (δυτική) πλευρά του προβλήτα θα παραβάλουν τουλάχιστον δύο 
φορτηγά σκάφη μικρού μήκους. Η πλαγιοδέτηση των δύο σκαφών προβλέπεται λόγω 
ανεπαρκούς απόστασης από τον δεύτερο προβλήτα (Π2) που εισάγεται. Όπως είναι 
αντιληπτό η εισαγωγή του προβλήτα Π3 δεν είναι η πλέον «αποδοτική» για την 
επαύξηση των θέσεων εξυπηρέτησης του λιμένα, παρά ταύτα αυξάνει τις συνθήκες 
ασφαλούς πλεύσης και πρόσδεσης πλοίων σε αυτόν και απελευθερώνει το δυτικό 
τμήμα της λιμενολεκάνης από την παρουσία του συγκεκριμένου πλοίου (λόγω και του 
τρόπου πρόσδεσής του). 
  
 Οι προβλήτες Π2 και Π3 θα είναι έργα επί βάθρων, για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν και στις προηγούμενες εναλλακτικές διατάξεις. Πάρα ταύτα και στο 
πλαίσιο της μείωσης της εισαγωγής κατασκευών από σκυρόδεμα, αποφασίστηκε στην 
παρούσα ο προβλήτας Π1 να είναι εξ ολοκλήρου από πλωτά στοιχεία.  
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  Συμπερασματικά η εναλλακτική (5) αποδίδει το μικρότερο πρόσθετο μήκος σε σχέση 

με τις προηγούμενες εναλλακτικές. Το σημαντικό της πλεονέκτημα αφορά στις 
συνθήκες εξυπηρέτησης του Ο/Γ Γεωργία Μ. και κατ’ επέκταση στην βελτίωση των 
συνθηκών ασφαλείας στη λιμενολεκάνη του λιμένα. Επιπρόσθετα η θέση 
πλαγιοδέτησης του συγκεκριμένου πλοίου δεν βρίσκεται σε θέση οπτικής όχλησης για 
τα εμπορικά καταστήματα της παραλιακής περιοχής.  

 
 Το πρόσθετο μήκος κρηπιδωμάτων ανάγεται σε σχέση με το κόστος υλοποίησής του 
σε δαπάνη 11.560ευρώ/τ.μ., δηλαδή σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις 
προηγούμενες εναλλακτικές που εξετάστηκαν. Το κόστος αυτό θεωρείται μεν υψηλό, 
αλλά βάσει των δεσμεύσεων και απαιτήσεων που επιβάλλονται από τις τοπικές 
συνθήκες μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς ικανοποιεί ως λύση τις περισσότερες εκ 
των απαιτήσεων που τέθηκαν για την βελτιστοποίηση χωρητικότητας αλλά και της 
λειτουργικότητας του λιμένα της Ύδρας.  
 
 
Εναλλακτική Πρόταση (6)  
Η τελευταία εναλλακτική λύση που εξετάστηκε 
και με δεδομένα τα προβλήματα που εκτέθηκαν 
στις προηγούμενες εναλλακτικές, αποφασίστηκε 
να βασιστεί στις ελάχιστες κατά το δυνατό 
παρεμβάσεις, τόσο στην χερσαία όσο κυρίως 
στην θαλάσσια ζώνη του λιμένα. Για τον σκοπό 
αυτό μάλιστα έγινε ανεπίσημη ενημέρωση των 
αρχαιολογικών Υπηρεσιών που πρόκειται να 
εμπλακούν στην αδειοδότηση της τελικής 
πρότασης, εκ των οποίων προέκυψε σχετικά 
ικανοποιητική αντίδραση λόγω της 
ελαχιστοποίησης των παρεμβάσεων στον 
Παραδοσιακό Λιμένα.  
Στην εναλλακτική αυτή, προβλέπεται 
συνδυασμός των διατάξεων και των προτάσεων 
της λύσης με τις ελάχιστες παρεμβάσεις και των 
εναλλακτικών 2 και 5. Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνεται η κατασκευή εγκάρσιου 
προβλήτα (Π1) στον προσήνεμο μώλο, μήκους 45μ., ο οποίος θα χρησιμοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά από τουριστικά σκάφη. Στην παρούσα εναλλακτική, όπως και 
στην εναλλακτική 4, θεωρείται ότι στην 1η θέση του προβλήτα Π1 προς την κεφαλή του 
προσήνεμου μώλου, μπορεί να εξυπηρετείται κατά την θερινή περίοδο το φορτηγό 
Χρήστος Νεκταρία, παρ’ ότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το συγκεκριμένο πλοίο 
θα έπρεπε να απομακρύνεται κατά την θερινή περίοδο από το λιμάνι.  
Για τον υπόλοιπο λιμένα, προτείνεται μόνο αναδιάταξη των θέσεων των σκαφών, ως 
προς την υφιστάμενη κατάσταση, με σκοπό την ομαδοποίηση των λιμενικών χρήσεων 
(ζωνοποίηση) και την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του λιμένα. Η αναδιάταξη 
αυτή περιλαμβάνει τα εξής:  

 Μετακίνηση της θέσης εξυπηρέτησης των λαντζών (οι οποίες μεταφέρουν 
επιβάτες προς τις παραλίες του νησιού), αμέσως μετά τη θέση της ζώνης των 
ταξί, η οποία παραμένει ως έχει στην υφιστάμενη κατάσταση  

 Στην συνέχεια προβλέπεται ενιαία ζώνη εξυπηρέτησης για όλα τα φορτηγά 
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πλοία του λιμένα (πλην του Χ.Ν. που προβλέπεται στον προβλήτα Π1).  
 Απομάκρυνση της θέσεως εξυπηρέτησης των επαγγελματικών σκαφών 

αναψυχής (κυρίως ενοικιαζόμενων ιστιοφόρων που προσεγγίζουν το λιμάνι) 
από την σημερινή τους θέση και ενσωμάτωσή τους στο βόρειο τμήμα του λιμένα, 
μαζί με τα υπόλοιπα σκάφη τη ίδιας κατηγορίας.  

 Μετά την εμπορική ζώνη ακολουθεί συνεχόμενη ζώνη για τα σκάφη των 
ντόπιων, μικρών εν γένει απαιτήσεων σε χερσαία επιφάνεια, περίπου στην ίδια 
περιοχή που εξυπηρετούνται και σήμερα.  

 Στην συνέχεια ξεκινά η εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών του λιμένα όπου 
με την προτεινόμενη αναδιαμόρφωση της κεφαλής του προβλήτα Κεφαλόσκαλο, 
η ζώνη εξυπηρέτησης των αλιευτικών σκαφών ολοκληρώνεται προ του 
προσήνεμου μώλου  

 Λόγω της αναδιαμόρφωσης της κεφαλής του Προβλήτα Κεφαλόσκαλο και της 
μετακίνησης ορισμένων κατηγοριών, ο προσήνεμος μόλος χρησιμοποιείται 
πλέον μόνο για σκάφη τουριστικής χρήσης, τόσο στα υπάρχοντα κρηπιδώματα 
του όσο και στα υπό κατασκευή που αφορούν στον νέο προβλήτα Π1.  

Ο προβλήτας Π1 θεωρητικά θα έπρεπε να είναι κατασκευή επί βάθρων αλλά 
αποφασίστηκε τελικά ο προβλήτας να είναι μικτού τύπου κατασκευή.  
Η 6η εναλλακτική λύση, εμφανίζει πλεονεκτήματα που αφορούν κυρίως σε:  

 Μικρό κόστος κατασκευής, συγκριτικά με τις εναλλακτικές που έχουν προταθεί 
μέχρι τώρα  

 Πλήρη εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των αλιευτικών σκαφών, των φορτηγών 
που εξυπηρετούν την πόλη της Ύδρας, των ιδιωτικών σκαφών των ντόπιων, 
όπως και των επαγγελματικών δρομολογιακών και τουριστικών πάσης φύσεως 
ντόπιων συμφερόντων  

 Αποσυμφόρηση της περιοχής της χερσαίας ζώνης του νοτιοανατολικού πέρατος 
του κρηπιδώματος των Ε/Γ και ημεροπλοίων  

 Σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προσεγγίζοντα 
τουριστικά σκάφη και σκάφη αναψυχής  

 Βελτιστοποίηση της διάταξης εξυπηρέτησης των ελλιμενιζόμενων σκαφών του 
λιμένα  

 Αύξηση των θέσεων της τουριστικής εξυπηρέτησης  
 
Συμπερασματικά η εναλλακτική (6) αποδίδει ικανοποιητικό αριθμό πρόσθετου μήκους 
κρηπιδωμάτων, ενώ το αναλογικό κόστος κατασκευής της είναι αρκετά μικρότερο, τόσο 
σε απόλυτο αριθμό όσο και σε ισοδύναμο ανά τρέχον μέτρο πρόσθετης κρηπίδωσης. 
Το πρόσθετο μήκος κρηπιδωμάτων ανάγεται σε σχέση με το κόστος υλοποίησης του 
σε 8.460ευρώ/μ.μ., δηλαδή σημαντικά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη 
εναλλακτική (5). Το κόστος θεωρείται αποδεκτό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις 
δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες και 
ιδιαιτερότητες.  
 
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων – λόγοι απόρριψης  
  Από την παραπάνω ανάλυση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους 
που υπεισέρχονται στην «ειδική» περίπτωση του λιμένα της Ύδρας, αποφασίστηκε 
αρχικά ως βέλτιστη λύση να προταθεί η εναλλακτική 6.  
 Η λύση δεν είναι η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά, ούτε εξασφαλίζει τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες ανάπτυξης μελλοντικά για το λιμένα. Αποτελεί όμως μία «συμβιβαστική» 
λύση ως προς τους πραγματικούς περιορισμούς που υφίστανται, τον ειδικό 
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παραδοσιακό και ιστορικό χαρακτήρα του λιμένα, τις υφιστάμενες δραστηριότητες της 
χερσαίας και της λιμενικής ζώνης και τις δεσμεύσεις λόγω υφιστάμενων 
εξυπηρετούμενων πλοίων. Η επιλογή δηλαδή της εναλλακτικής πρότασης 6 
υπαγορεύεται από κριτήρια όχι απόλυτου ποσοτικού προσδιορισμού, αλλά από 
ποιοτικά που σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα του λιμένα και της αύρας που αυτός 
αποπνέει.  
 
Τελική Επιλογή Εναλλακτικής Πρότασης  
  Η εναλλακτική λύση 6 προκρίθηκε και προτάθηκε από τους μελετητές ως η 
βέλτιστη «συμβιβαστική» λύση. Προωθήθηκε μαζί με τις υπόλοιπες στο Φορέα και 
αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης. Συνοψίζοντας, θεωρήθηκε ως μία πρόταση που 
εμπεριείχε συμβιβασμούς ως προς τις δεσμεύσεις, τις ανάγκες και τους περιορισμούς 
της παραδοσιακής εικόνας του λιμένα και κάλυπτε τις απαιτήσεις για βελτίωση των 
λειτουργικών συνθηκών και παράλληλα της ικανοποιητικής αύξησης της δυναμικότητας 
του λιμένα. Παρόλο που αρχικά είχε θετική αντιμετώπιση, εν συνεχεία εγέρθηκαν 
αντιρρήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως στην 
αλλαγή της εικόνας του λιμένα, με την εισαγωγή κατά κύριο λόγο του εγκάρσιου 
προβλήτα στον προσήνεμο μόλο. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
αποφασισθεί από τον Φορέα ως η βέλτιστη λύση για το λιμένα της Ύδρας, η 
εναλλακτική 1, δηλαδή η πρόταση με τις ελάχιστες παρεμβάσεις όσον αφορά στην 
εισαγωγή νέων έργων, καθόσον δεν θέλησε τελικώς να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή 
στην υφιστάμενη παραδοσιακή εικόνα του λιμένα Ύδρας.  
 Επειδή το λιμάνι δεσμεύεται από τις απαιτήσεις του Φορέα και τις τοπικής 
κοινωνίας, η τελικά προτεινόμενη λύση είναι η εναλλακτική 1 με τις προτάσεις και τις 
επεμβάσεις που αυτή προβλέπει.  
  Η συγκεκριμένη λύση είναι αυτή που διερευνάται και αναλύεται στην 
συνοδεύουσα το παρών ΠΕΑΛ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση  
  Εξετάστηκαν 6 εναλλακτικές λύσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6 οι οποίεσς έχουν πρακτικά 
ταυτόσιμες επιπτώσεις για το περιβάλλον με εξαίρεση την εναλλακτική λύση 1 η οποία 
έχει τα λιγότερα κατασκευαστικά έργα. Η λύση 1 προσφέρει και συγκριτικά μικρότερη 
συνολική δυναμικότητα (όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στα σχέδια των εναλλακτικών 
λύσεων) επομένως δημιουργεί και μικρότερες παραγωγές αποβλήτων, που αν δεν 
διαχειριστούν σωστά, είναι ο κύριος παράγων πίεσης και μόλυνσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
 
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ – ΈΔΑΦΟΣ  
Όσον αφορά στα μορφολογικά στοιχεία του νησιού, η  Ύδρα είναι ένα βραχώδες και 
άνυδρο νησί. Στο δυτικό τμήμα του νησιού βρίσκεται η πόλη της Ύδρας, της οποίας η 
γενική εικόνα συγκροτείται από την αμφιθεατρική διάταξη των κτισμάτων γύρω από το 
μοναδικό κεντρικό λιμάνι του τόπου, το ανάγλυφο του εδάφους και την έντονη 
παρουσία των βράχων πάνω στους οποίους θεμελιώνονται τα κτίσματα, την πυκνότητα 
δόμησης, ανάλογη με τα χαρακτηριστικά εξέλιξης των επιμέρους περιοχών, και την 
εναλλαγή χώρων κτισμένων και άκτιστων, όπου είναι έντονη η παρουσία του 
βραχώδους εδάφους του νησιού. 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΕΥΑΊΣΘΗΤΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ  
Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του προγράμματος “Οριοθέτηση και καθορισμός 
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μέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους” αποτελεί το νησί της Ύδρας. 
Στην περιοχή μελέτης δεν εμπίπτουν φυσικά πάρκα (NATURAL PARKS), εθνικοί 
δρυμοί, εθνικά πάρκα, περιφερειακά πάρκα, αισθητικά δάση ή υγρότοποι RAMSAR. 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 1996 (ΦΕΚ 453/Β/14-6-1996) κηρύχθηκε ως 
αρχαιολογικό χώρο ολόκληρη το νησί της Ύδρας για την προστασία των εκτεταμένων 
καταλοίπων επί αυτής, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 
 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Στην Ύδρα δεν υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων. 
 Βιομηχανικές Περιοχές 

Στην ευρύτερη περιοχή του μελετώμενου έργου δεν υπάρχουν Βιομηχανικές 
Περιοχές. 

 Λατομικές ζώνες 
Οι πιο κοντινές θεσμοθετημένες λατομικές ζώνες που αφορούν στα αδρανή 
υπάρχουν στο Δήμο Ερμιονίδας και στο Δήμο Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος. 

 Λοιποί οργανωμένοι υποδοχείς 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες Περιοχές Ειδικών Χωρικών 
Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) ή 
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
  Το κόστος των προτεινόμενων εργασιών, που κρίνονται απαραίτητες για την 
βελτίωση και λειτουργία του λιμένα Ύδρας, εκτιμάται στα  1.019.600 ευρώ. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ 
Παρεχόμενες υπηρεσίες   
Υδροδότηση-Ηλεκτροδότηση σκαφών: Δίνεται η δυνατότητα παροχής νερού στα 
σκάφη που προσεγγίζουν το λιμένα της Ύδρας.  
Τηλεπικοινωνίες: Το υφιστάμενο δίκτυο κοινόχρηστων τηλεφώνων που καλύπτει και 
εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του λιμένα, εφόσον αυτό κριθεί ανεπαρκές, να 
συμπληρωθεί – αναβαθμιστεί για να μπορεί να καλύψει τις προκύπτουσες ανάγκες. 
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι της χερσαίας ζώνης του λιμένα φωτίζονται με επαρκή 
φωτισμό.   
Δίκτυο πυρόσβεσης: Το λιμάνι της Ύδρας δε διαθέτει ξεχωριστή μονάδα 
πυροσβεστικών μέσων για περίπτωση ανάγκης. 
Όμβρια ύδατα: Οι χερσαίοι χώροι του λιμένα έχουν περιορισμένο εμβαδό και σε 
κανονικές περιόδους ύπιων βροχοπτώσεων δεν δημιουργούν σημαντικές ποσότητες 
όμβριων υδάτων. Σε έντονες βροχοπτώσεις (ακραία φαινόμενα) δημιουργούνται 
σημαντικές ποσότητες ομβρίων υδάτων με τελικό αποδέκτη το λιμάνι, κυρίως λόγω της 
αμφιθεατρικής διάταξης καθ’ ύψος του οικισμού. 
 
Περιβαλλοντική διαχείριση του έργου  
Διαχείριση πετρελαιοειδών / υγρών αποβλήτων: Έχει εκπονηθεί Σχέδιο διαχείρισης 
πετρελαιοειδών λυμάτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από την εταιρεία.  
«Μετόπη Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος» μετά από συμφωνία με το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ύδρας και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το 
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2014. Το 2015 διορθώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου και τελεί υπό 
έγκριση.  
Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων: Ο λιμένας της Ύδρας δεν θα συλλέγει τέτοιου 
είδους απόβλητα.  
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων: Το Σχέδιο Παραλαβής Αποβλήτων έχει εκπονηθεί 
για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας από την εταιρεία «Μετόπη 
Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος» και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας το 2014. Το 2015 διορθώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου 
και τελεί υπό έγκριση .  
Σύμφωνα με αυτό, ο χώρος του λιμένα θα διαθέτει επαρκή αριθμό και ικανοποιητικής 
χωρητικότητας κάδους διάθεσης απορριμμάτων.  
Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης: Το λιμάνι της Ύδρας διαθέτει 
εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών, ο 
οποίος φυλάσσεται με ευθύνη και μέριμνα του Λιμεναρχείου, ελέγχεται και ανανεώνεται 
κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Ύδρας, ο λιμένας διαθέτει:  

 Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών (ομάδα του λιμεναρχείου)  
 Τηλεπικοινωνιακά μέσα  
 Μηχανισμό δημιουργίας αερογέφυρας  
 2 λιμενικές εγκαταστάσεις  
 Εθελοντές  
 Δύτες  
 Ορμούντα πλοία  
 Σημεία με στίγματα, ασφαλή σημεία προσαιγιάλωσης  
 Χώροι συγκέντρωσης ναυαγών  
 Χώρος που δύναται ως ελικοδρόμιο (το γήπεδο)  
 Εθελοντές και πολίτες που θα βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού  
 Περιπολικό σκάφος λιμεναρχείο 

 
XVII. Σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που 
αναμένονται  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται:  

 να δημιουργηθούν αντιαισθητικοί όγκοι μπαζών καθώς αντικείμενο οπτικής 
ρύπανσης θα αποτελεί και ο χώρος του εργοταξίου 

 οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την οπτική οχληρία κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου να είναι οι μόνιμοι χρήστες του λιμένα και οι κάτοικοι του 
οικισμού  

 σε περιόδους αιχμής οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων-αναψυκτηρίων, οι ιδιοκτήτες 
και οι χρήστες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων όπισθεν του παραλιακού 
κρηπιδώματος καθώς και οι επισκέπτες – τουρίστες θα επηρεάζονται επίσης 
από την οπτική οχληρία 

  Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής από την 
κατασκευή των έργων είναι μόνιμες μεν, όμως δεν επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις 
στην μορφολογία ούτε προκαλούν αποχαρακτηρισμό των μορφολογικών δεδομένων 
της περιοχής. Οι επιπτώσεις στο οπτικό πεδίο της περιοχής από τα κατασκευαστικά 
έργα θα είναι βραχυπρόθεσμες και παροδικές και με την χρήση κατάλληλων τεχνικών 
απόκρυψης των κατασκευαστικών έργων, οι επιπτώσεις αυτές δεν θα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην περιοχή για τη χρονική περίοδο κατασκευής των έργων. Δεν θα 



 29 

προκαλέσουν σημαντική οπτική όχληση όταν οι εργασίες κατασκευής διενεργηθούν 
εκτός τουριστικής περιόδου και περιόδων αιχμής.  
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  Η εισαγωγή - κατασκευή των νέων έργων και δραστηριοτήτων δεν επηρεάζουν 
ουσιαστικές επιπτώσεις στη μορφολογία. Η ολοκλήρωση των έργων θα ‘’βοηθήσει’’ τον 
λιμένα, με κατασκευές που δεν αλλάζουν ουσιαστικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
του. Τα προτεινόμενα έργα, αποτελούν τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας του λιμένα. Στοιχείο οπτικής ρύπανσης 
μπορεί να αποτελέσει η εικόνα επιπλεόντων στερεών αποβλήτων στη θαλάσσια 
λιμενολεκάνη.  
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα 
του εδάφους είναι κυρίως:  

 Η 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 αφαίρεση ή καταστροφή της βλάστησης  
  Δονήσεις 

 
 Ο βαθμός επηρεασμού του εδάφους από την κατασκευή των νέων έργων δεν είναι 
σημαντικός καθώς η μορφή του λιμανιού δεν θα αλλάξει σε σχέση με τη σημερινή της 
μορφή.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από την χρήση του λιμένα Ύδρας 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.  
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα στη 
φάση κατασκευής των έργων: 

 οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εργασίες αποκατάστασης του εξωτερικού 
πρανούς του προσήνεμου μώλου, κατασκευής των διαβραθών στην εξωτερική 
πλευρά του προσήνεμου, της αποκατάστασης του προβλήτα Τ, του παραλιακού 
κρηπιδώματος, του Ε/Γ και του προσήνεμου μώλου και την κατασκευή σταθερού 
προβλήτα επί του προβλήτα Τ και κατά δεύτερο σε τυχόν διαρροές 
πετρελαιοειδών προϊόντων από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κατασκευής 
του αναδόχου  

 στην περίπτωση των εκσκαφών, σημαντική επίπτωση είναι ο αφανισμός του 
βενθικού οικοσυστήματος στην περιοχή της εκσκαφής 

 κατά τις διεργασίες αποκατάστασης της θωράκισης του προσήνεμου μώλου και 
την κατασκευή του σταθερού προβλήτα επί του προβλήτα Τ αναμένεται η 
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δημιουργία πλουμιών αιωρούμενων ιζημάτων στο βυθό και στην επιφάνεια της 
θάλασσας  

 η διενέργεια θαλάσσιων έργων όπως η εκσκαφή-κατασκευή θωράκισης, 
αποτελούν πηγή υποθαλάσσιου θορύβου και δονήσεων 

 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) 

 μπορεί να προκύψουν και από τις επιφανειακές απορροές.  
 
  Όλες οι προαναφερθείσες επιπτώσεις αναμένεται να εκλείψουν σε σημαντικό 
βαθμό μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  Οι κυριότερες επιπτώσεις από τη λειτουργία του λιμένα Ύδρας στην πλήρη 
ανάπτυξή του, στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνουν:  

 Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 
χρήστες του λιμένα  

 Επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς, ως αποτέλεσμα της παραπάνω 
δυναμικής κατάστασης  

  Τα λιμενικά έργα όπως και ο μελετώμενος λιμένας μπορεί να αποτελέσουν πηγή 
σημειακής και μη-σημειακής πηγής μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρόλο 
που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν σημαντικά το 
περιβάλλον.  
Ρύποι και δραστηριότητες που μπορεί να δημιουργούνται στο έργο:  

 Οργανικές ουσίες  
 Μέταλλα  
 Υδρογονάνθρακες  
 Διαλύτες  
 Αντιπηκτικές Ουσίες  
 Οξέα  
 Παθογόνες ουσίες  
 Στερεά απόβλητα  
 Διακίνηση Σκαφών  
 Επιφανειακές απορροές  
 Ατυχηματική ρύπανση  
 Περιοδική συντήρηση ωφέλιμου βάθους λιμενικών έργων  

Για την εξάλειψη των παραπάνω επιπτώσεων θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  Οι διεργασίες 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 
περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. αποκοπή υπόγειων καλωδίων).  
  Το έργο δε θα επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι πλήρως 
ανεπτυγμένο στην περιοχή.  
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  Αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό ή το εμπόριο από την διενέργεια 
κατασκευαστικών έργων συνδέονται κυρίως με την οπτική ρύπανση της περιοχής, τη 
δημιουργία οχληρίας, τη μείωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος 
και τη μείωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Λόγω του μεγέθους του έργου και τη 
μικρή περίοδο κατασκευής του δεν 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.  
  Δεν θεωρείται ότι η λειτουργία του λιμένα θα επιφέρει μεταβολές στον 
παραθεριστικό πληθυσμό, καθώς δεν αυξάνονται οι θέσεις πρόσδεσης των σκαφών.  
  Το προτεινόμενο έργο θα ενισχύσει σε μικρό βαθμό την τοπική αγορά κυρίως 
στα προϊόντα και απαιτούμενα υλικά και την τοπική αγορά εργασίας με την 
απασχόληση εργατικού δυναμικού.  
  
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  Όσον αφορά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου υπάρχουν υψηλού 
κάλλους και ποιότητας παραλίες λουόμενων προτείνεται να εφαρμοστεί ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της λιμενολεκάνης και παρακολούθησης της 
ποιότητας του νερού έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η καταλληλότητα της ευρύτερης 
θαλάσσιας περιοχής ως περιοχή κολύμβησης υψηλής ποιότητας υδάτων.  
  Μικροσκοπικά, αναμένεται να δημιουργηθούν τοπικές επιπτώσεις από 
δευτερεύοντες κυματισμούς, οι οποίοι δευτερεύοντες κυματισμοί δημιουργούνται από 
διάφορους μηχανισμούς όπως θ διέλευση των σκαφών και η ανάκλαση κυματισμών. Οι 
κυματισμοί αυτοί είναι χαμηλής έντασης και γενικά δεν επηρεάζουν την μορφολογία της 
ακτογραμμής αλλά είναι αισθητοί στους λουόμενους. Η επίπτωση αυτή θα μπορούσε 
να μειωθεί στο ελάχιστο αν τα σκάφη δεν πλησιάζουν τους χώρους των λουόμενων.  

 Μέση ενεργειακή κατανάλωση λιμένα Ύδρας ανά μήνα: 1.800 kw  
 Μέση ενεργειακή κατανάλωση σκάφους ανά ημέρα: 2,5 kw/ημέρα  
 Δείκτης κατανάλωσης νερού σε σύγχρονες μαρίνες και καταφύγια: 100 

λιτ/ημ/θέση σκάφους  
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 Οι κινήσεις για την κατασκευή των θαλάσσιων εργασιών και οι κινήσεις για την 
κατασκευή των χερσαίων επεμβάσεων είναι εξαιρετικά μικρές της τάξεως του 10-15 
δρομολόγια φορτηγού οχήματος ανά ημέρα για τους 4 πρώτους μήνες των εργασιών 
(επί του επαρχιακού δρόμου στο Νομό Αργολίδος) και 25 δρομολόγια πλωτού μέσου 
με βάση την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής.  
 Οι εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τη ζήτηση 
ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
κατασκευαστική φάση είναι περιορισμένη.  
 Στην Ύδρα απαγορεύεται κάθε είδους μηχανοκίνητου οχήματος. Επομένως, δεν 
αναμένονται επιπτώσεις στην οδική κυκλοφορία.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Αυξημένη κατανάλωση παρουσιάζεται κατά τους μήνες αιχμής κυρίως από τα 
σκάφη αναψυχής όσων αφορά το ηλεκτρολογικό δίκτυο. 
 Τα προτεινόμενα έργα στη φάση κατασκευής και η λειτουργία του λιμένα στην 
πλήρη ανάπτυξή του, δε θα δημιουργήσουν νέες πιέσεις στο περιβάλλον πέραν αυτών 
που ήδη υπάρχουν. Η συνέργεια του έργου με τις πιέσεις έχει να κάνει με αυτές που 
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αφορούν στην κυκλοφορία των σκαφών, στο θόρυβο, στην παραγωγή υγρών και 
στερεών αποβλήτων και στην ενδεχόμενη πρόσθετη επιβάρυνση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, τόσο στη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων όσο και στη 
φάση λειτουργίας του λιμένα στην πλήρη ανάπτυξή του.  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 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 τη διακίνηση 
προσωπικού ή υλικών. 
 Η διακίνηση βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών προέλευσης 
λατομείου και η χρήση γεννητριών μπορεί να καταστούν πηγή αύξησης επιπέδων 
καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα στο χώρο διακίνησης και στην περιοχή, που θα 
χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης των υλικών, δηλαδή κοντά σε 
λιμενική εγκατάσταση των γειτονικών ακτών της Ύδρας (π.χ. στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις της Ερμιόνης ή του Μετοχίου).  
 Οι ποσότητες των ρύπων που εκπέμπονται από τα δρομολόγια των φορτηγών 
από/προς το χώρο προσωρινής αποθήκευσης υλικών (είτε στη λιμενική εγκατάσταση 
του Μετοχίου είτε της Ερμιόνης) προκύπτουν κάνοντας τις εξής δύο παραδοχές ότι τα 
βαρέα οχήματα είναι μικρότερα από 16 τόνους και ότι ο δρόμος κυκλοφορίας των 
οχημάτων είναι αγροτικός.  
 Επιπλέον, οι όποιες πιέσεις στην ατμόσφαιρα από την κατασκευή είναι 
προσωρινές και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αναστρέψιμες με τα 
κατάλληλα μέτρα. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για το υπό μελέτη 
έργο και λόγω της ιδιαιτερότητάς του θα πρέπει να λειτουργήσουν δύο είδη 
εργοταξιακών χώρων (πλωτός και χερσαίος) έτσι οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις 
αφορούν δύο σε απόσταση μεταξύ τους περιοχές γεγονός που συντελεί στη γρήγορη 
διάχυση τους.  
 
Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθεί από:  

 την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων  
 τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών (χαλίκι, λιθοσύντριμμα, κλπ)  
 την αποθήκευση μπαζών ή άλλων πρώτων υλών  
 

 Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία σκόνης αφορούν κυρίως επιπτώσεις που 
σχετίζονται με την υγεία των εργαζόμενων στους εργοταξιακούς χώρους, την υγεία των 
κατοίκων αλλά και χρηστών της περιοχής μελέτης καθώς και της περιοχής 
εγκατάστασης του εργοταξίου (στην Ηπειρωτική Ελλάδα) και τις επιπτώσεις στην 
αισθητική των περιοχών αυτών. Στην περίπτωσή μας, τα επίπεδα σκόνης είναι πολύ 
χαμηλά λόγω του είδους των εργασιών. 
  Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο για τη μεταφορά των υλικών προέλευσης λατομείου 
στους χώρους εναπόθεσης (είτε στη λιμενική εγκατάσταση του Μετοχίου είτε της 
Ερμιόνης) είναι ασφαλτοστρωμένο και σε καλή κατάσταση, έτσι δεν αναμένεται να 
υπάρξει δημιουργία σκόνης από την όποια διακίνηση της βαριάς κυκλοφορίας. Σε κάθε 
περίπτωση θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως η κάλυψη των φορτίων των φορτηγών 
με κατάλληλο υλικό (μουσαμά), η τήρηση χαμηλής ταχύτητας κίνησης εντός 
κατοικημένων περιοχών, κ.λ.π.  
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του λιμένα Ύδρας στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας εστιάζονται κυρίως στην εκπομπή αέριων ρύπων από την διακίνηση 
πλοίων και λοιπών σκαφών.  
 
ΘΟΡΥΒΟΣ  ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 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 (στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Μετοχίου ή της 
Ερμιόνης)  

 η λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος και διαφόρων 
μηχανημάτων που θα εργάζονται στην περιοχή μελέτης (π.χ. μηχανήματα 
εκσκαφής, πλωτός γερανός κ.λπ.)  

 οι εργασίες αποκατάστασης της θωράκισης του προσήνεμου μόλου  
 
 Η αύξηση των επιπέδων ηχορύπανσης θα διαρκέσει όσο διαρκούν τα 
κατασκευαστικά έργα. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι πιο σημαντικές αν τα 
λιμενικά έργα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής 
περιόδου όπου παρουσιάζονται και οι περισσότεροι χρήστες της περιοχής. 
  Οι κυριότερες διεργασίες που προκαλούν σημαντικά επίπεδα δονήσεων είναι η 
αποκατάσταση της θωράκισης του προσήνεμου μώλου και οι εκσκαφές. Εν 
προκειμένω, λόγω της απουσίας εκτεταμένων χωματουργικών έργων (επιχώσεις), τα 
επίπεδα δονήσεων καθώς και η διάρκειά τους δεν αναμένεται να είναι σημαντικά ή 
αξιολογήσιμα.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του λιμένα είναι:  

 οι μηχανές των σκαφών και των πλοίων (όταν αυτά είναι στάσιμα και οι μηχανές 
λειτουργούν)  

 οι διεργασίες συντήρησης του έργου  
 Ο θόρυβος που θα προέρχεται από το χώρο ελλιμενισμού των σκαφών 
οφείλεται κυρίως στις μηχανές των μηχανοκίνητων σκαφών αλλά και από το θόρυβο 
(σφύριγμα) που θα παράγεται από το πέρασμα του ανέμου ανάμεσα στα κατάρτια των 
ιστιοφόρων σκαφών. Ο θόρυβος από τις μηχανές των σκαφών αναμένεται να 
επηρεάσει τις εγκαταστάσεις που εφάπτονται της λιμενολεκάνης αλλά και τους 
λουόμενους στην γειτνιάζουσα παραλία.  
 Συμπερασματικά, δεν αναμένεται να υπάρξει μεταβολή της υφιστάμενης στάθμης 
θορύβου του οικιστικού περιβάλλοντος. Η αναβάθμιση της λειτουργίας του λιμένα και η 
τακτοποίηση των χρήσεων θα συντελέσει αν μη τι άλλο στη μείωση της όποιας στάθμης 
εκπεμπόμενου θορύβου ισχύει σήμερα.  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Αστικά λύματα  
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 Επιφανειακές απορροές  
 Άλλα απόβλητα 

  
 Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιμάται ότι η ποιότητα και η ποσότητα των αστικών 
λυμάτων της φάσης κατασκευής, θεωρείται πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις 
στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.  
 Οι επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές αναμένεται όμως να είναι μικρές 
λόγω των μικρών ποσοτήτων που αναμένεται να δημιουργούνται και οι οποίες, ως επί 
το πλείστον θα απορροφούνται από τα υλικά και τα μπάζα. Περαιτέρω, η διάρκεια των 
επιπτώσεων αυτών θα είναι βραχυπρόθεσμες και αναμένεται να σταματήσει με το τέλος 
των κατασκευαστικών έργων και την αποκατάσταση της περιοχής.  
 Οι επιπτώσεις από τις πιο πάνω απορροές θα μπορούσε να ήταν σημαντικές σε 
περίπτωση πλημμύρας. Στην περίπτωση αυτή, η εισροή των επιφανειακών απορροών 
του εργοταξίου στη θάλασσα ενδέχεται να προκαλέσει τη μεταφορά ιζημάτων και 
ρύπων στο θαλάσσιο χώρο και την πρόκληση θολότητας αλλά και οργανικής 
ρύπανσης.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Γίνεται η εκτίμηση των επιπτώσεων από τους διάφορους τύπους αποβλήτων 
που παράγονται στα πλοία και σκάφη που θα χρησιμοποιούν το λιμένα στην πλήρη 
ανάπτυξή του.  
Τα πετρελαιοειδή απόβλητα των πλοίων, μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω 
κατηγορίες:  

- Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια  
- Υπολείμματα καυσίμου  
- Κατάλοιπα (sludges)  
- Σεντινόνερα  
- Ακάθαρτο θαλάσσερμα (dirty ballast)  
- Εκπλύματα δεξαμενών (oil tank washings)  

 
 Γενικά οι ποσότητες αυτών των μιγμάτων που παράγονται στα πλοία, 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χωρητικότητα του πλοίου, το είδος λίπανσης του άξονα και 
άλλους παράγοντες. 
 
Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων αφορούν κυρίως:  

 στην παραγωγή, μετά από αντικατάσταση, αποβλήτων ελαίων λίπανσης 
μηχανών εσωτερικής καύσης μικρής εγκατεστημένης ισχύος, και  

 στην παραγωγή αποβλήτων από τη συνεχή κυκλοφορία ελαίων λίπανσης στο 
στροφαλοκάλαμο της μηχανής και κατακράτησης αδρομερών υλικών από τα 
φίλτρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη μετά την ψήξη με θαλασσινό νερό.  

 
 Υπολογίζεται λοιπόν ότι θα υπάρχει παραγωγή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
από όλα τα πλοία και τα σκάφη τα οποία καταπλέουν ή ελλιμενίζονται στο λιμένα της 
Ύδρας.  
 
 Δεδομένου λοιπόν ότι τα πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και των Κρουαζιερόπλοιων, 
μεγάλα αλιευτικά ή ημερόπλοια) εκτελούν πλόες κυρίως εντός των 12 ναυτικών μιλιών 
από στεριά, όπου και απαγορεύεται η απόρριψη των λυμάτων τους στην θάλασσα, θα 
πρέπει να υπάρχει μέριμνα για νόμιμη παράδοση τους σε αδειοδοτημένο φορέα.  
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 Οι επιφάνειες του λιμένα της Ύδρας θα είναι καλυμμένες με σκληρές επιφάνειες 
(πλάκες, χονδρόπλακες, μπετόν, λοιπές επιστρώσεις, κλπ.) με μειωμένη 
απορροφητικότητα και αύξηση του όγκου των επιφανειακών απορροών αλλά και της 
ταχύτητας ροής τους. Λόγω της μικρής έκτασης του έργου έκτασης του έργου η 
επίπτωση αυτή δεν είναι σημαντική.  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών γίνεται χρήση υλικών και 
δημιουργούνται καθημερινά ποσότητες στερεών απορριμμάτων που στο μεγαλύτερο 
μέρος τους είναι μη χρήσιμα μπάζα, υλικά εργοταξίου από την κατασκευή των τεχνικών 
έργων (π.χ. άχρηστα ξύλα), υλικά συσκευασίας (π.χ. δοχεία υλικών), άχρηστα 
μεταλλικά υλικά (π.χ. παλιές περιφράξεις), περίσσεια αδρανών υλικών, λίθων (π.χ. 
σκύρα, βαφές κλπ). Περαιτέρω, δημιουργούνται απόβλητα αστικού τύπου (τενεκεδάκια, 
πλαστικές/χάρτινες σακούλες, διάφορα υλικά συσκευασίας κ.α.) τα οποία προέρχονται 
από το προσωπικό του εργοταξίου.  
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Οι κατηγορίες απορριμμάτων που παράγονται ή δύναται να παραχθούν από 
όλους τους τύπους πλοίων και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων:  

 Πλαστικά  
 Κατάλοιπα Τροφίμων  
 Οικιακά Απορρίμματα  
 Βρώσιμα έλαια  
 Λειτουργικά απόβλητα  
 Πτώματα Ζώων  
 Αλιευτικός Εξοπλισμός  

 
XVIII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤ. ΦΟΡΤΊΩΝ 
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 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: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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 
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και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 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): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά καύσιμα: Η λειτουργία του σταθμού διανομής καυσίμων να 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, της ΚΥΑ 
10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β/97), Παράρτημα ΙΙΙ όπως διαμορφώθηκε από  το 
άρθρο 4.παρ.4 του 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το Π.Δ. 118/06 «Περί όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
…….». 

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόμενα στην 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) και τα σχετικά όρια να μην ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρμόζονται τα της υπ. αρ. 
Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομικής Διάταξης 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

10. 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 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα και σημειακές 
εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις 
του έργου, τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 (όριο 
των 100mg/m3) καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, 
γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 
(ΦΕΚ 293/81).  

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

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/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 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
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πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/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). 

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, όρων 
και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 
της υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων και 
όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρου. 

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

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

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 
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συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 
μονοξείδιο του άνθρακα. 

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 

16. 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. 

17. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) 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. 

18. Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» με την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθμ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισμός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριμμάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιμένων 

19. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α)  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» 

β) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών 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» 

γ) Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/17.06.2011) «Εθνική στρατηγική για την 
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προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε 
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις». 

δ) ΥΑ:  οικ. 46399/1352/86 . 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-86)  Απαιτούμενη 
ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», 
«κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία 
οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 
76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ 

 
xix. Η Δ/νση Περιβάλλοντος 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: 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ Λιμεναρχείο, 
Δασαρχείο, Πολεοδομία κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή 
εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται 
εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι 
κατάλληλες ενέργειες (λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγματοποίηση δοκιμαστικών 
τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως στο σημείο εύρεσής τους 
προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας 
θα εξαρτηθεί η περεταίρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των 
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αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΤ 
7. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας συμπεριλαμβανομένης και της 

αμοιβής του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει 
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 
(ΦΕΚ153/Α΄/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρμόδιες 
και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι 
ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιμένα να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Λιμένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03 

10. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
(ως άνω) και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των 
αδειών. 

11. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήμανση των 
υπόψη έργων και μετά την αποπεράτωσή τους, για την υπόδειξη του κατάλληλου 
φωτισμού προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων. 

12. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, 
συγκολλήσεων των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν, για 
την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα 
οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον 
(δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, 
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-
12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 
(ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

13. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

14. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  

15. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο 
της κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και 
της δραστηριότητας. 

16. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες κλπ). 

Δασική Νομοθεσία - Προστασία 
17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω 

και προσωρινά: μπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, εξοπλισμού, 
δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, 
αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης 
οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου 
χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
18. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας 
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περιοχής εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο 50 της 
παρούσης. 

19. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε 
ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 
πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής 
και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε 
υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

20. Να διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των μηχανημάτων 
του έργου και της δραστηριότητας με στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα 
οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

21. Κατά το σχεδιασμό του έργου να προβλεφθούν διατάξεις, διαμορφώσεις κλπ οι 
οποίες να εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιμενολεκάνης. 

Στερεά 
22. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 

ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 
23. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των σκαμμάτων. Τα υλικά που περισσεύουν να 
τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήμος και να αποκαθίστανται.  

24. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά, εκβαθύνσεις κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης 
περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

26. Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
γίνεται ελεγχόμενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σημεία 
χημικές τουαλέτες, το περιεχόμενο των οποίων θα διατίθεται (με τα απαιτούμενα 
παραστατικά παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη μονάδα.  

27. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συμμορφώνεται µε 
τις κείμενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 

28. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση και 
θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη του, που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της 
οπτικής όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών 
πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην 
παράκτια ζώνη. 

29. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 
την κατασκευή του έργου. 

30. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
31. 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. 

32. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
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υλικού από τις βροχές.  
33. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 

δημιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

34. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, ράμπα φορτοεκφόρτωσης, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές 
και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

35. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
όπως και για τις εκτελούμενες εργασίες να συνταχθούν σε δελτία και να 
εξασφαλισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει υλικά (πχ αντοχή, ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, 
υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ακτινοβολία, 
στην πλευστότητα, στη διαπερατότητα κλπ), εργασίες και προσωπικό 
(πιστοποιημένα και έμπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ ) να ικανοποιούν. 

36. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (και στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

37. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαμόρφωσης ή 
μεταβολής της ακτής ή του πυθμένα της θάλασσας χωρίς την προηγούμενη 
σύνταξη σχετικής μελέτης και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία. 

38. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρμοδίως 
σχέδιο που θα περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη αντιρρυπαντική 
τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συγκροτήματος 
θραύσης αδρανών (σπαστήρας – σπαστηροτριβείο, μόνιμα ή κινητά),  διότι η 
ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης  και σε άμεση γειτονία με την ακτή.  

39. Απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιας άμμου και θαλασσινού νερού κατά τη δόμηση 
σκυρόδετων κατασκευών. 

40. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο 
και των μεταλλικών κατασκευών.  

41. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των 
βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος 
χαλικόφιλτρου.  

42. Τα πλωτά ναυπηγήματα (μικρού μεγέθους) που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα 
με πιστοποιητικά ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια 
απασχόλησής τους στο έργο. 
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43. Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των 
φορτηγίδων μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο 
του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την 
έναρξη κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρμοδίως.  

44. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων θα ακολουθούν τους περιορισμούς και 
λοιπές οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα 
λαμβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων 
των φορτηγίδων μεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους 
διαύλους ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  

Δασική νομοθεσία - Προστασία 
45. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 

μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
46. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων 
εργασιών κατασκευής των Έργων σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 
1629/1951 περί φάρων.  

47. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δεν θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας 
στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή του όρμου .  

48. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

49. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

Στερεά 
50. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες 

των έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν 
κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απόρριψή τους να γίνει τηρουμένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-
απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη των 
υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η 
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ) και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών 
(Διεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.Δ.55/98, 
Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και ΥΑ 181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και 
της αρμόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση 
(κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ως επιχώματα σε άλλη θέση του έργου, 
μπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 50μ. και σε απόσταση 
από την ακτογραμμή (μεγαλύτερη από 1χλμ) και σε επαρκή απόσταση από 
υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε 
τα υλικά να ισοκατανέμονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση στο 
βυθό να μην μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3μ.  Για το λόγο 
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αυτό τα βυθοκορήματα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.  Η 
απόρριψη θα πρέπει πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα 
από την επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της ημέρας. Ο χώρος διάθεσης 
εγκρίνεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε εβδομάδα στην 
εν λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη με τις πορείες και τα στίγματα της απόρριψης. 
Τα προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να διατεθούν σε χερσαίο 
χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που θα υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία του 
έργου. 

51. Για την μείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρημάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας των 
νερών και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασμάτων ιλύος (silt 
screens) περιμετρικά του χώρου των εργασιών.  

52. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται (σε ειδικούς 
προς τούτο κάδους) και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 
(ΦΕΚ 81/Α/04). 

53. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

54. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

55. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

56. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

57. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 
χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

58. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

59. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 
60. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 
61. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, 
σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών κλπ. 

62. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

63. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 
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64. Τα μηχανήματα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων 
ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 
(ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002) 

65. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η 
διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση 
ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 
65dB(A). 

Αιωρούμενα 
66. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 

πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 
εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

 Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 

προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να 
καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει 
να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην 
αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

67. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από 
σωρούς.  Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα).  Οι σωροί δεν θα 
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3μ.  

Υγρά απόβλητα 
68. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 

την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου. 
69. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του 

εργοταξίου στη θάλασσα. Για τον καθαρισμό τους να προβλεφθεί δεξαμενή 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η 
προκύπτουσα ιλύς της οποίας μετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασμένο 
χώρο να μεταφέρεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης. 

70. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Απόβλητα Έλαια  
71. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 

είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών 
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επί του εδάφους ή στη θάλασσα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων 
θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 
(ΦΕΚ 665/Β/85) και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

72. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- 
εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά 
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί 
θορύβου κλπ. 

73. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

74. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιμοποιημένα υδραυλικά 
υγρά, αντιψυκτικά υγρά, διαλύτες, ρυπασμένα υλικά όπως φίλτρα, στουπιά κλπ, 
συσσωρευτές) η διαχείριση  και διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και προβλέπει ειδικές  ρυθμίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα 
(ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007, Ν4042/12). 
Πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.  

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

75. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι 
εφικτό, …) 

76. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται 
μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισμός 
ενεργειακών απωλειών του κτιρίου, βιοκλιματικός σχεδιασμός, πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

77. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοβολταϊκά συστήματα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ  

78. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση 
τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα 
μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

79. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να 
φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριμμάτων, συντήρηση κλπ) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική 
ρύπανση. 

80. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, μώλοι, καθίσματα, 
προστατευτικά κιγκλιδώματα, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, 
Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα ασφαλείας,  συστήματα πυρασφάλειας, 
χρωματισμοί, σκυρόδετες και μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να 
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εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άμεσα. 
81. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 

χώρο της εγκατάστασης. 
82. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώματα προς αποφυγή 

ατυχημάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών. 
83. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών 

κινδύνων. 
84. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιμένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα 

διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή εγκεκριμένου τύπου 
σύστημα καθαρισμού λυμάτων. 

85. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
διακίνηση των πλοίων στο λιμένα, να εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην Διεθνή 
Σύµβαση MARPOL ("MARINE ΡΟLLLUTIΟΝ" -  «Κανονισμοί δια την αποφυγήν 
ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από 
πλοία (1973). Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύμφωνα με το 
Παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL απαγορεύεται ρητώς να 
διατήθονται στη θάλασσα. 

86. Η Λιμενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριμένο Κανονισμό 
Λειτουργίας Λιμένα  για τη διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις 
διάθεσης νερών πλύσεων με απορρυπαντικά, διάφορα λύματα κλπ 

87. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών 
Ρύπανσης (Contigency Plan) για ατυχήματα, πλημμύρες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, φωτιά, κλπ το οποίο να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

88. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει ο Λιμένας να έχει εφοδιασθεί με 
κατάλληλο εξοπλισμό, όπως προμήθεια πλωτών φραγμάτων ελέγχου από 
διαρροή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγματα πρέπει να 
φυλάσσονται σε κλειστό χώρο µε ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης. 
Επίσης για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προμήθεια 
απορροφητικών μέσων φυσικής προέλευσης και εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, 
όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προμήθεια αντλιών αναρρόφησης 
(skimmer).  

89. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή, σύμφωνα με το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.Δ. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α) όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 
192/Α), το Π.Δ. 11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το Ν743/77 
(ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την 
λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
 α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόμιμη τελική διάθεσή τους. 
β. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά) 
εγκεκριμένου τύπου που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς 
και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης» που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης της θάλασσας. 
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γ. Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον 
έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 
ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-4-2003, στη 
διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 791/Β 
και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 
50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β), λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 84/2004 ΦΕΚ 64/Α), 
πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB & PCT (ΚΥΑ 7589/731/2000 ΦΕΚ 
514/Β και 18083/1098Ε.103/03 ΦΕΚ 606/Β), στην εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179/Α) και στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορέας αποβλήτων (WSR). 
δ. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και πληρωμάτων 
καθώς και την νόμιμη συγκέντρωση λυμάτων / απορριμμάτων και πάσης φύσεως 
αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

90. Να καταρτιστεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (πετρελαιοειδών καταλοίπων / 
λυμάτων / απορριμμάτων),  που παράγονται στα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009). Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται 
συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των 
συγκεντρωμένων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία. Παράλληλα 
θα είναι εμφανή, μέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα 
ωράρια λειτουργίας των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ 
αποκομιδής των ως άνω αποβλήτων. 

91. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ομαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 
92. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα 

εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες 
παράμετροι του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερμοκρασία 
ii. pH 
iii. Διαλυμένο Οξυγόνο 
iv. Χρωματισμός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούμενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο του έργου. Η 
δειγματοληψία και η μέτρηση των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου 

Υγρά απόβλητα 
93. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 

επιφανειακούς  αποδέκτες.  
94. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 

εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα. 

95. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε 
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νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεί 
παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων – λάσπης από το στεγανό βόθρο. 

96. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

97. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
98. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων 

από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού τους. 
99. Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 

συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 
100. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα 

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. 
101. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 

Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 
102. Η διάθεση των λυμάτων των πλοίων να γίνεται στον πλησιέστερο λιμένα που 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή να τα υποδεχθεί, σύμφωνα µε την ισχύουσα 
νομοθεσία ΦΕΚ712/Β/712.6.02 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».  

103. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται σε εργασίες 
ποτίσματος της δενδροφύτευσης. 

104. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε 
ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη δεξαμενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου 
θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για 
αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που 
μπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να 
γίνεται μέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων 
σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

105. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα 
Δ και Ε του σχετικού ΠΔ. 

106. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται 
ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του 
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Ακολούθως τα εν λόγω 
απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων 
και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν 
λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

107. Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, 
μεταλλικές, χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να 
είναι συμβεβλημένος με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
“ΚΕΠΕΔ Α.Ε.” (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), “Έγκριση του συλλογικού 
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

108. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών. 

Υγρά καύσιμα 
107. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα 

μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 
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108. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. 
Επιπλέον, ο σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό αρμοδίου τεχνικού γραφείου ή τεχνικής υπηρεσίας, από το οποίο 
θα προκύπτει η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού διακίνησης πετρελαιοειδών 

στα πλοία (άρθρο 6 του Ν2252/94, άρθρο 5 του Ν3100/03 και ΜΕ-ΠΘΠ 12η ) 
109. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) 
“Μέτρα και όροι για έλεγχο VOC….”. 

110. Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες να φέρουν ειδικές βαλβίδες ασφάλειας (Shut – off 
valves) και σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με 
το Ν.2801/2000 ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

111. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων 
και περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με 
ονοματολογία Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με την παραπάνω (β2) σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις 
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά 
υδρογονανθράκων. 

112. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι 
για την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον 
δίκτυο ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των 
δεξαμενών αποθήκευσης. 

113. Η δεξαμενή να τοποθετηθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένη προς τούτο λεκάνη 
ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να 
συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και της 
θάλασσας σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 

 
Στερεά απόβλητα - απορρίμματα 

109. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και 
απομάκρυνση με σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και 
θαλάσσιες εγκαταστάσεις όπως και μέσα στη λιμενολεκάνη από σκουπίδια, 
πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και 
συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 
στην ασφαλή λειτουργία του λιμένα (διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων 
κλπ).  

110. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων κατάλληλης 
χωρητικότητας σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν 
σήμανση σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου 
πυρκαϊάς σε κατάλληλα σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την 
απόθεση των απορριμμάτων. 

111. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας εντός 
του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να απομακρύνονται  σε καθημερινή 
βάση, από το απορριμματοφόρο της κοινότητας του Δήμου, για λόγους Υγείας 
και Δημόσιας Υγιεινής.  

112. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά 
(αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για 
ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 

113. Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των 
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αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
114. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 

φθορισμού σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ    
 

Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 
115. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές 

για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 
13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ 
ΕΟΚ. 

116. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν 
σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις. 

117. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, 
κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, με σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκπομπές τους να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 
8) τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή 
τους στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 

118. Σχετικά με το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόμενου 
έργου να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, εισηγείται θετικά για την πραγματοποίηση των περιγραφομένων στην 
Μελέτη έργων. 

 
Επισημαίνεται ότι: 

 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα ΜΠΕ, η εν λόγω ΜΠΕ 
συντάσσεται σε συμφωνία με το σχεδιαζόμενο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 
Ύδρας, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση, 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας  

 πριν την έναρξη των περιγραφομένων στην ΜΠΕ εργασιών, να υποβληθεί τεχνική 
μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς μετά συμβάσεων, ο 
συνολικός όγκος, ο τρόπος και ο τελικός χώρος διάθεσης των αποβλήτων των 
εκσκαφών/ βυθοκορήσεων σύμφωνα με τον ως άνω (50) σχετικό όρο και εφόσον 
αυτό δεν καταστεί προσδιορίσιμο και δεν καταγραφεί επακριβώς, πριν την έγκριση 
της ΜΠΕ 

 να διερευνηθεί η επαρκής ανακυκλοφορία των υδάτων του λιμένα και να 
προσδιορισθούν τυχόν απαραίτητες βελτιωτικές επεμβάσεις. 
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Σκαρίφημα 
προτεινόμενης 

λύσης στην 
υποβληθείσα 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
υλοποίηση των έργων «Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας» από 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα 
μέτρα και τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής :  

 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤ. ΦΟΡΤΊΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 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: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 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): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά καύσιμα: Η λειτουργία του σταθμού διανομής καυσίμων να ανταποκρίνεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 
311/Β/97), Παράρτημα ΙΙΙ όπως διαμορφώθηκε από  το άρθρο 4.παρ.4 του 
2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το Π.Δ. 118/06 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων …….». 

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 
145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
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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) και τα σχετικά όρια να μην ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρμόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομικής Διάταξης 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

10. 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 Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα και σημειακές 
εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις 
του έργου, τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 (όριο 
των 100mg/m3) καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, 
γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 
(ΦΕΚ 293/81).  

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

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/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 751Β/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 απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/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). 

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, 
όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 
της υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων 
και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
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χρήση σε εξωτερικούς χώρου. 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

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. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 
μονοξείδιο του άνθρακα. 

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 
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16. 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. 

17. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) 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. 

18. Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» με την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθμ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισμός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριμμάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιμένων 

19. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α)  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» 

β) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών 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» 

γ) Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/17.06.2011) «Εθνική στρατηγική για την 
προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε 
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις». 

δ) ΥΑ:  οικ. 46399/1352/86 . 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-86)  Απαιτούμενη 
ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», 
«κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και 
ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ 

 
 ΤΕΧΝΙΚA ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΜEΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡYΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚOΤΕΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒAΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ 
ΕΠΙΒAΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟYΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜOΖΟΝΤΑΙ: 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 
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1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ Λιμεναρχείο, 
Δασαρχείο, Πολεοδομία κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή 
εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να 
ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και 
Νήσων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν 
οι κατάλληλες ενέργειες (λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως στο σημείο εύρεσής τους 
προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας 
θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των 
αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΤ. 

7. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας συμπεριλαμβανομένης και της 
αμοιβής του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει 
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 
(ΦΕΚ153/Α΄/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρμόδιες 
και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι 
ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιμένα να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Λιμένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03. 

10. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την 
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς (ως άνω) και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών 
εγκρίσεων και των αδειών. 
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11. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήμανση των 
υπόψη έργων και μετά την αποπεράτωσή τους, για την υπόδειξη του κατάλληλου 
φωτισμού προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων. 

12. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, 
συγκολλήσεων των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν, για 
την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα 
οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο 
περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, 
οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που 
συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-
02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

13. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

14. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  

15. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο 
της κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και 
της δραστηριότητας. 

16. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες κλπ). 

 
Δασική Νομοθεσία - Προστασία 

17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω 
και προσωρινά: μπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, εξοπλισμού, 
δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, 
αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης 
οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του 
έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο 
δασαρχείο. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
18. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας 

περιοχής εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο 50 
της παρούσης. 

19. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε 
ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση 
βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου 
συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον 
αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής 
οργανική ύλη. 

20. Να διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των 
μηχανημάτων του έργου και της δραστηριότητας με στεγανό δάπεδο και οχετό 
συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
ρύπανση του εδάφους και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

21. Κατά το σχεδιασμό του έργου να προβλεφθούν διατάξεις, διαμορφώσεις κλπ οι 
οποίες να εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιμενολεκάνης. 
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Στερεά 
22. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 

ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03). 
23. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των σκαμμάτων. Τα υλικά που περισσεύουν 
να τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήμος και να αποκαθίστανται.  

24. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά, εκβαθύνσεις κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της 
ευρύτερης περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

26. Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
γίνεται ελεγχόμενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σημεία 
χημικές τουαλέτες, το περιεχόμενο των οποίων θα διατίθεται (με τα απαιτούμενα 
παραστατικά παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη μονάδα.  

27. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συμμορφώνεται µε 
τις κείμενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 

28. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, να καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση και 
θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη του, που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση 
της οπτικής όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών 
πρόσβασης κλπ. να γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις 
στην παράκτια ζώνη. 

29. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 
την κατασκευή του έργου. 

30. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
31. 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. 

32. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
υλικού από τις βροχές.  

33. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
δημιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος να 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

34. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος να επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, ράμπα φορτοεκφόρτωσης, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές 
και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 
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35. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
όπως και για τις εκτελούμενες εργασίες να συνταχθούν σε δελτία και να 
εξασφαλισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει υλικά (π.χ. αντοχή, ανθεκτικότητα, διάρκεια 
ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην 
ακτινοβολία, στην πλευστότητα, στη διαπερατότητα κλπ), εργασίες και 
προσωπικό (πιστοποιημένα και έμπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ ) να 
ικανοποιούν. 

36. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (και στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

37. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαμόρφωσης ή 
μεταβολής της ακτής ή του πυθμένα της θάλασσας χωρίς την προηγούμενη 
σύνταξη σχετικής μελέτης και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία. 

38. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δε χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει 
αρμοδίως σχέδιο που θα περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη 
αντιρρυπαντική τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση 
συγκροτήματος θραύσης αδρανών (σπαστήρας – σπαστηροτριβείο, μόνιμα ή 
κινητά),  διότι η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και 
τουριστικής ανάπτυξης  και σε άμεση γειτονία με την ακτή.  

39. Απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιας άμμου και θαλασσινού νερού κατά τη δόμηση 
σκυρόδετων κατασκευών. 

40. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο 
και των μεταλλικών κατασκευών.  

41. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των 
βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος 
χαλικόφιλτρου.  

42. Τα πλωτά ναυπηγήματα (μικρού μεγέθους) που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με πιστοποιητικά ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη 
διάρκεια απασχόλησής τους στο έργο. 

43. Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των 
φορτηγίδων μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον 
χώρο του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί 
πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρμοδίως.  

44. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων να ακολουθούν τους περιορισμούς και 
λοιπές οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών να 
λαμβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων 
των φορτηγίδων μεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους 
διαύλους ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  

Δασική νομοθεσία - Προστασία 
45. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 

μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
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οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
46. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων 
εργασιών κατασκευής των Έργων σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 
1629/1951 περί φάρων.  

47. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δε θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας 
στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή του όρμου .  

48. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

49. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

 
Στερεά 
50. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες 

των έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν 
κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απόρριψή τους να γίνει τηρουμένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-
απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη των 
υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η 
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ) και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών 
(Διεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.Δ.55/98, 
Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και ΥΑ 181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και 
της αρμόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση 
(κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ως επιχώματα σε άλλη θέση του έργου, 
μπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 50μ. και σε 
απόσταση από την ακτογραμμή (μεγαλύτερη από 1χλμ) και σε επαρκή απόσταση 
από υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο 
ώστε τα υλικά να ισοκατανέμονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση στο 
βυθό να μην μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3μ.  Για το λόγο 
αυτό τα βυθοκορήματα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.  Η 
απόρριψη θα πρέπει πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν 
βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της ημέρας. Ο χώρος 
διάθεσης εγκρίνεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε 
εβδομάδα στην εν λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη με τις πορείες και τα στίγματα 
της απόρριψης. Τα προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να 
διατεθούν σε χερσαίο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που θα υποδείξει η 
διευθύνουσα υπηρεσία του έργου. 

51. Για τη μείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρημάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας των 
νερών και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασμάτων ιλύος (silt 
screens) περιμετρικά του χώρου των εργασιών.  
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52. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται (σε ειδικούς 
προς τούτο κάδους) και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 
(ΦΕΚ 81/Α/04). 

53. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

54. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

55. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

56. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

57. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών 
αδρανών, απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, 
ρεμάτων, χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

58. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

59. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 
60. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 
61. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, 
σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών κλπ. 

62. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με 
τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

63. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 

64. Τα μηχανήματα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων 
ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 
(ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002). 

65. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η 
διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση 
ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 
65dB(A). 

Αιωρούμενα 
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66. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται 
μέσω εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται 
αφενός μεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα 
δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

 Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες 
επιφάνειες. 

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να 
καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει 
να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην 
αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

67. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από 
σωρούς.  Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα).  Οι σωροί δεν θα 
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3μ.  

Υγρά απόβλητα 
68. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα 

για την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου 
χώρου. 

69. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του 
εργοταξίου στη θάλασσα. Για τον καθαρισμό τους να προβλεφθεί δεξαμενή 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η 
προκύπτουσα ιλύς της οποίας μετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασμένο 
χώρο να μεταφέρεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης. 

70. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Απόβλητα Έλαια  
71. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 

είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών 
επί του εδάφους ή στη θάλασσα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων 
θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 
(ΦΕΚ 665/Β/85) και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

72. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- 
εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά 
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί 
θορύβου κλπ. 

73. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
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διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
74. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιμοποιημένα υδραυλικά 

υγρά, αντιψυκτικά υγρά, διαλύτες, ρυπασμένα υλικά όπως φίλτρα, στουπιά κλπ, 
συσσωρευτές) η διαχείριση  και διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και προβλέπει ειδικές  ρυθμίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα 
(ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007, Ν4042/12). 
Πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.  

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

75. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι 
εφικτό, …) 

76. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται 
μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισμός 
ενεργειακών απωλειών του κτιρίου, βιοκλιματικός σχεδιασμός, πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

77. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοβολταϊκά συστήματα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ.  

78. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση 
τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα 
μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

79. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να 
φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριμμάτων, συντήρηση κλπ) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική 
ρύπανση. 

80. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, μώλοι, καθίσματα, 
προστατευτικά κιγκλιδώματα, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, 
Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα ασφαλείας,  συστήματα πυρασφάλειας, 
χρωματισμοί, σκυρόδετες και μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άμεσα. 

81. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών 
στο χώρο της εγκατάστασης. 

82. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώματα προς αποφυγή 
ατυχημάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών. 

83. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών 
κινδύνων. 

84. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιμένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα 
διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή εγκεκριμένου τύπου 
σύστημα καθαρισμού λυμάτων. 

85. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
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διακίνηση των πλοίων στο λιμένα, να εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην Διεθνή 
Σύµβαση MARPOL ("MARINE ΡΟLLLUTIΟΝ" -  «Κανονισμοί δια την αποφυγήν 
ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από 
πλοία (1973). Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύμφωνα με 
το Παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL απαγορεύεται ρητώς να 
διατίθενται στη θάλασσα. 

86. Η Λιμενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριμένο Κανονισμό 
Λειτουργίας Λιμένα  για τη διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις 
διάθεσης νερών πλύσεων με απορρυπαντικά, διάφορα λύματα κλπ. 

87. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών 
Ρύπανσης (Contigency Plan) για ατυχήματα, πλημμύρες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, φωτιά, κλπ το οποίο να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

88. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει ο Λιμένας να έχει εφοδιασθεί με 
κατάλληλο εξοπλισμό, όπως προμήθεια πλωτών φραγμάτων ελέγχου από 
διαρροή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγματα πρέπει να 
φυλάσσονται σε κλειστό χώρο µε ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης. 
Επίσης για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προμήθεια 
απορροφητικών μέσων φυσικής προέλευσης και εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, 
όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προμήθεια αντλιών αναρρόφησης 
(skimmer).  

89. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή, σύμφωνα με το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.Δ. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α) όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 
192/Α), το Π.Δ. 11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το 
Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την 
λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
 α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόμιμη τελική διάθεσή τους. 
β. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά) 
εγκεκριμένου τύπου που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς 
και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης» που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης της θάλασσας. 
γ. Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον 
έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 
3394/05 ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-4-2003, στη 
διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 791/Β 
και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 
50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β), λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 84/2004 ΦΕΚ 64/Α), 
πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB & PCT (ΚΥΑ 7589/731/2000 ΦΕΚ 
514/Β και 18083/1098Ε.103/03 ΦΕΚ 606/Β), στην εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179/Α) και στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορέας αποβλήτων (WSR). 
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δ. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και πληρωμάτων 
καθώς και την νόμιμη συγκέντρωση λυμάτων / απορριμμάτων και πάσης φύσεως 
αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

90. Να καταρτιστεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (πετρελαιοειδών καταλοίπων / 
λυμάτων / απορριμμάτων),  που παράγονται στα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009). Στο υπόψη σχέδιο να αναφέρεται 
συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των 
συγκεντρωμένων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία. 
Παράλληλα να είναι εμφανή, μέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας των συμβεβλημένων 
επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ αποκομιδής των ως άνω αποβλήτων. 

91. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ομαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 
92. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα 

εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες 
παράμετροι του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερμοκρασία 
ii. pH 
iii. Διαλυμένο Οξυγόνο 
iv. Χρωματισμός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούμενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο του έργου. Η 
δειγματοληψία και η μέτρηση των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου 

Υγρά απόβλητα 
93. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 

επιφανειακούς  αποδέκτες.  
94. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 

εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα. 

95. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεί 
παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων – λάσπης από το στεγανό βόθρο. 

96. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

97. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
98. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – απομάκρυνσης ελαιωδών 

καταλοίπων από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού τους. 
99. Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 
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συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 
100. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα 

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. 
101. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 

Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 
102. Η διάθεση των λυμάτων των πλοίων να γίνεται στον πλησιέστερο λιμένα που 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή να τα υποδεχθεί, σύμφωνα µε την ισχύουσα 
νομοθεσία ΦΕΚ712/Β/712.6.02 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».  

103. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται σε εργασίες 
ποτίσματος της δενδροφύτευσης. 

104. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε 
ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη δεξαμενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου 
θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για 
αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που 
μπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να 
γίνεται μέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων 
σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

105. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα 
Δ και Ε του σχετικού ΠΔ. 

106. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται 
ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του 
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Ακολούθως τα εν λόγω 
απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την 
παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

107. Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, 
μεταλλικές, χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να 
είναι συμβεβλημένος με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
“ΚΕΠΕΔ Α.Ε.” (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), “Έγκριση του συλλογικού 
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

108. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών. 

Υγρά καύσιμα 
109. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα 

προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 
110. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. 
Επιπλέον, ο σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
αρμοδίου τεχνικού γραφείου ή τεχνικής υπηρεσίας, από το οποίο θα προκύπτει η 
ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού διακίνησης πετρελαιοειδών στα πλοία 
(άρθρο 6 του Ν2252/94, άρθρο 5 του Ν3100/03 και ΜΕ-ΠΘΠ 12η ) 

111. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) 
“Μέτρα και όροι για έλεγχο VOC….”. 

112. Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες να φέρουν ειδικές βαλβίδες ασφάλειας (Shut – off 
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valves) και σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με το 
Ν.2801/2000 ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

113. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων και 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με ονοματολογία 
Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω (10) σχετική ΚΥΑ. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά 
υδρογονανθράκων. 

114. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι 
για την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον 
δίκτυο ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των 
δεξαμενών αποθήκευσης. 

115. Η δεξαμενή να τοποθετηθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένη προς τούτο λεκάνη 
ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να 
συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και της 
θάλασσας σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 

Στερεά απόβλητα - απορρίμματα 
116. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και απομάκρυνση 

με σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις όπως και μέσα στη λιμενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά 
μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και 
συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην 
ασφαλή λειτουργία του λιμένα (διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων κλπ).  

117. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων κατάλληλης 
χωρητικότητας σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν 
σήμανση σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου 
πυρκαϊάς σε κατάλληλα σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την 
απόθεση των απορριμμάτων. 

118. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας εντός 
του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να απομακρύνονται  σε καθημερινή 
βάση, από το απορριμματοφόρο της κοινότητας του Δήμου, για λόγους Υγείας 
και Δημόσιας Υγιεινής.  

119. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά 
(αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για 
ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 

120. Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

121. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ    

Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 
122. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές 

για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 
13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ 
ΕΟΚ. 

123. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις. 

124. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, 
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κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, με σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκπομπές τους να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 
8) τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή 
τους στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 

125. Σχετικά με το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόμενου 
έργου να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 

 Eπισημάνσεις :  
 

 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα ΜΠΕ, η εν λόγω ΜΠΕ 
συντάσσεται σε συμφωνία με το σχεδιαζόμενο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης 
Λιμένα Ύδρας, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να υποβληθεί προς 
έγκριση, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας,  

 πριν την έναρξη των περιγραφομένων στην ΜΠΕ εργασιών, να υποβληθεί 
τεχνική μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς μετά 
συμβάσεων, ο συνολικός όγκος, ο τρόπος και ο τελικός χώρος διάθεσης των 
αποβλήτων των εκσκαφών/ βυθοκορήσεων σύμφωνα με τον ως άνω (50) 
σχετικό όρο και εφόσον αυτό δεν καταστεί προσδιορίσιμο και δεν καταγραφεί 
επακριβώς, πριν την έγκριση της ΜΠΕ 

 να διερευνηθεί η επαρκής ανακυκλοφορία των υδάτων του λιμένα και να 
προσδιορισθούν τυχόν απαραίτητες βελτιωτικές επεμβάσεις. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, 
Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
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