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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 8η (έκτακτη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 84/2020 

Σήμερα 20/5/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 
του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 
του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), Γ) της παρ. 1 
του άρθρου 43 της ΠΝΠ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α’/30-3-2020) και Δ) των  παρ. 1α & 3 
του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.α’/17.6.2011), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 308637/15-5-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 15-5-2020, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα Μόνο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ισχύει). 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, κατ’ 
εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.α’/17.6.2011), αναφέρει στην ανωτέρω πρόσκληση  ότι 
το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης αυτής αποτελεί, ενόψει και της από 16/4/2020 
επιστολής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
(Ο.Λ.Π.) Α.Ε.», κατεπείγουσα περίπτωση. 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφανθεί για το κατεπείγον του 
μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της συζήτησης του θέματος ως 
κατεπείγον, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. 
Α’/19-7-2018). 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντες/συμμετέχοντες άπαντες οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλο, ήτοι 101. Αναλυτικά : 
 
Παρόντες/συμμετέχοντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος 
Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου 
Ελισσάβετ, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη 
Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική 
(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου 
Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα 
(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, 
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
(Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, 
Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
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Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Αρχικά, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Αττικής και στους Δημάρχους Πειραιά, Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Περάματος & Σαλαμίνας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά, κ. Σταυρούλα 
Αντωνάκου, η οποία έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
128982/13-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
                         
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
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 αριθμ οικ 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

4. 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» 

5. 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» 

6. 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» 

7. 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 

8. 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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9. Η 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. 

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

11.  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» 

12.  Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού…» 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) ….» 

13.  Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) 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» 

14.  Ο Ν. 2939/2001 (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». 

15.  Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

16.  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». 

17.  Την ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ2654/Β/11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία 
των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού» 

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.  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» 

21.  Το Ν.3937/2011 (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) 

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

23.  Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  
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24.  Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

25.  To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

26.  Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

27.  Την ΥΑ με αριθμ. 198/2013 (ΦΕΚ2499/Β΄/4-10-2013) Καύσιμα στερεής βιομάζας για 
μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών. 

28.  Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις όπως τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

29.  Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/9 Ιουν 2018 (ΦΕΚ2693/Β΄/6 Ιουλ 2018) «Έγκριση 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

30.  Την ΥΑ 903/2017 (ΦΕΚ4672/Β΄) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» 

31.  Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» 

32.  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) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με αριθμ 
οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

33.  Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) 
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις» και την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12) περί εξειδίκευσης 
διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή 
στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α 
και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ21/Β΄/12), σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. 

34.  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 

35.  Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

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

37.  Το Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» 
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όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
38.  Την ΥΑ Τ/6563/26-6-2003 (ΦΕΚ 977/Β/16-7-2003) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

τουριστικών καταλυμάτων».  
39.  Την ΥΑ 12/25-1-2012 (ΦΕΚ 195/Β/6-2-2012) «Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας 

και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».  
40.  Τον Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/8-8-2013) «Απλούστευση διαδικασιών για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».  

41.  Την ΥΑ 177/1-2-2012 (ΦΕΚ 319/β/14-2-2012) «Καθορισμός τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία 
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».  

42.  Την ΚΥΑ 67659/9-12-2013 (ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013) «Έγκριση τροποποίησης 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».  

43.  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) 

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

45. 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. 

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

47. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
48. 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» 

49. 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» 

50. 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).  

51. Την ΥΑ8315.2/02/07 (ΦΕΚ202/Β΄/07) Κατάταξη Λιμένων 
52. To N3468/2006 (ΦΕΚ129/Α΄/27 Ιουν 2006) περί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια τάξεις 

53. Την ΚΥΑ 49828/2008, “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού”, ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008 

https://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
https://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
https://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
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54. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Νοεμβρίου 2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

55.Την ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων 
Περιβαλλοντικών Υποδομών».  

56.  Το με ΑΠ:725798/13-11-19 Περιφερειακού Συμβουλίου/ Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ:725815/13-11-19 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:725547/13-11-19 εγγράφου αποστολής ανακοίνωσης δημοσίευσης και του με 
ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/100878/6307/4-11-2019 Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ 
Τμήμα Γ΄/ ΥΠΕΝ και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα: «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και ανανέωση της α.π. 
104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως 
ισχύει)»  

57.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝ-Υπ 
Πολιτισμού-Υπ Μεταφορών και Επικοινωνιών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το 
έργο ΅Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ» με ΑΠ:οικ104050/17-5-2006 

58.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝ-Υπ 
Πολιτισμού-Υπ Μεταφορών και Επικοινωνιών Τροποποίηση της με α.π.104080/17-5-
06 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ με ΑΠ:οικ125092/04-01-2007 

59.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπ Πολιτισμού 
– Υπ Μεταφορών και Επικοινωνιών – ΥΕΝ Τροποποίηση της με απ 104050/17-5-06 
ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ με ΑΠ 101540/3-11-2008 

60.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπ Πολιτισμού – Υπ 
Μεταφορών και Επικοινωνιών – ΥΕΝΑΝΠ τροποποίηση της με απ 104050/17-5-06 
ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ» με ΑΠ:οικ145184/2-10-2009 

61.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Υπ Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση της α.π. 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κων 
Όρων του έργου Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με ΑΠ:οικ170400/11-9-2013 

62.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Γεν Διευθυντή Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΚΑ Τροποποίηση της απ 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κων Όρων για το 
έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, όσον αφορά στην δημιουργία χώρου αναψυχής και πρασίνου στην περιοχή 
Καστράκι με ΑΠ166713/4-11-2013 

63.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Γενικής Διευθύντριας 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Τροποποίηση της απ 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του έργου Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά στην επέκταση δυτικού μόλου του λιμενίσκου Ε 
στο Πέραμα και στην αποκατάσταση κρηπιδώματος του προβλήτα Ι Ηρακλέους με απ: 
οικ175090/25-9-2014 

64.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Γεν Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Τροποποίηση της απ 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κων Όρων του 
έργου Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 
όσον αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενης πέτρινης αποθήκης και μετατροπή της 
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σε επιβατικό σταθμό, ιστορικό αρχείο ΟΛΠ και εκθεσιακό χώρο με ΑΠ: οικ151049/3-08-
2015 

65.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Γεν Διευθύντριας Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής ΥΠΕΝ Τροποποίηση της απ 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κων Όρων 
του έργου Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε – 
παρατάθηκε και ισχύει όσον αφορά: α) στην μετάθεση του προβλήτα πετρελαιοειδών 
από τη ΒΔ πλευρά του προβλήταΙΙΙ στην Νότια β) στη διάθεση βυθοκορημάτων από τις 
εργασίες κατασκευής του προβλήτα ΙΙΙ σε θαλάσσιο χώρο και γ) στην χρήση σκωρίας 
τύπου EAF της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ως υλικό επίχωσης και ως 
υλικό πλήρωσης των τσιμεντοκιβωτίων του προβλήτα ΙΙΙ με ΑΠ:οικ9654/29-2-2016 

66.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Γεν Διευθύντριας Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Τροποποίηση της απ 104050/17-5-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κων Όρων του 
έργου Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ όπως ισχύει όσον αφορά στην 
αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης Περάματος με ΑΠ:3287/19-12-2017 

67.  Τη συνημμένης την (51) σχετική μελέτη Απόφαση Τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ με 
ΑΠ:οικ11021/30-7-2018 

68.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού 
χώρου που αφορά στην προκατασκευή φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα (κυψελωτά 
κιβώτια και πασσάλους) στην παρασκευή σκυροδέματος για τα δάπεδα, στις λοιπές 
εργασίες παρασκευής οπλισμένου σκυροδέματος για τις ανάγκες κατασκευής του 
έργου της Νότιας Επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα Πειραιά με ΑΠ:οικ5393/7-3-2018 

69.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
για τη λειτουργία του υφιστάμενου Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων του ΟΛΠ στην 
Πλατεία Καραϊσκάκη στο Πειραιά δυναμικότητας 500 θέσεων με 
ΑΠ:Φ7208/4142//Περ.6/15/12-08-2015 

70.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Έγκριση Προμελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του 
Κονώνειου τείχους και ταφικού μνημείου Θεμιστοκλή» στιο πλαίσιο του έργου 
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιά (Νότια Ζώνη, Φάση Α΄)» του οργανισμού 
Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) με 
ΑΠ:ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/438189/45023/1301/492/12-10-2018 

71.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτου Περιστατικού 
Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και Άλλες Επιβλαβείς Ουσίες   

72.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πλοίων 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις ΟΛΠ ΑΕ 

73.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού 
Λιμένα Πειραιά ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) με ΑΠ:3122.03-1.2/68586/16/03-08-2016 

74.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Ανανέωσης της Απόφασης 
¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ανάμιξης και συσκευασίας 
λιπαντικών και παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης πετρελαίου της 
εταιρείας “BP HELLAS AE” που είναι εγκατεστημένη στη Δραπετσώνα του Δήμου 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας της Περιφέρειας Αττικής με αλλαγή του φορέα λειτουργίας 
της από “BP HELLAS AE” σε “BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με διακριτικό τίτλο “BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» με 
ΑΠ:Φ5270/5647/ΠΕΡΙΒ.9/12/15-1-2013 

75.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ πρωτ 
Φ5270/5647/ΠΕΡΙΒ.9/12/15-01-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και 
συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με 
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αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από “BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π» ΣΕ «OIL ONE 
A.B.E.E.” ΕΠΊ Της ΟΔΟΎ Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας Αττικής με ΑΠ:Φ5270/3756/ΠΕΡΙΒ-9/2013/05-08-2013 

76.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ πρωτ 
Φ5070/5647/ΠΕΡΙΒ.9/12/15-01-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ πρωτ Φ5270/3756/ΠΕΡΙΒ-9/05-08-2013 
Απόφαση, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, 
ανάμιξης και διακίνησης λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών 
αποβλήτων, της εταιρείας OIL ONE A.B.E./E. Επί της οδού Μιχαληνού 10 στην 
Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, με 
ΑΠ:6119/3662/Φ12/2018/23-07-2018 

77.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις του έργου «Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων 
αποβλήτων (εργασίες R13, D15), πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9» εταιρείας 
ANTIPOLLUTION A.N.E. στο Κερατσίνι στον Μόλο ΔΕΗ του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς του Δήμου Κερατσινίου της Περιφέρειας Αττικής με ΑΠ:170782/2-10-2015 

78.  Το συνημμένο στη (51) σχετική μελέτη έγγραφο με θέμα «Κατάθεση Σχεδίου 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, που προσεγγίζουν τους 
προβλήτες αρμοδιότητας της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ με 
ΑΠ:247/31-08-2017 Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ συνημμένος με 
ημερομηνία Μάιος 2013 υπό Ψαρομιχαλάκης Μιχ. Χημικός Μηχανικός MSc 

79.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων των πλοίων που προσεγγίζουν του προβλήτες αρμοδιότητας της εταιρείας 
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ με ΑΠ: 8136.1.2/15/14/11-06-2014 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

80.  Ο συνημμένος στην (51) σχετική Κανονισμός και Τιμολόγια στην 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΟΛΠ με ημερομηνία Μάιος 2018 

81.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη έγγραφο με θέμα: Προσωρινή αποθήκευση 
μη επικινδύνων αποβλήτων σον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά στο πλαίσιο 
διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων με ΑΠ:10323/3-7-18 ΥΠΕΝ 

82.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη έγγραφο με θέμα: «Προσωρινή αποθήκευση 
μη επικινδύνων αποβλήτων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ ΑΕ) στο 
πλαίσιο διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων με ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠ/44524/1817/23-07-
2018 ΥΠΕΝ 

83.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Αξιολόγηση ποιότητας ιζημάτων θαλάσσιας 
λιμενικής ζώνης βάσει υφιστάμενων μελετών / ερευνών μετά συνημμένων χαρτών υπό 
της adens με ημερομηνία 2018 

84.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Φυσικοχημικός και Τοξικολογικός 
χαρακτηρισμός ιζημάτων Λιμένα Πειραιά υπό της αν καθ ΕΜΠ Αλεξάνδρας Κατσίρη με 
ημερομηνία Σεπτέμβριος 2006 

85.  Την συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη επιστολή με θέμα: «Έκθεση αποτελεσμάτων 
αναλύσεων πέντε (5) δειγμάτων ιλυώδους υλικού πυθμένος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» της Σχολή Χημικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ υπό του καθ Απόστολου Βλυσίδη με ημερομηνία 19 Ιουλίου 2012 

86.  Την συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη έκθεση του προγράμματος «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση του ΟΛΠ στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης του παράκτιου του λιμένος Πειραιώς υδάτινου 
περιβάλλοντος υπεύθυνος Ανδρέας Ανδρεαδάκης καθ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος με ημερομηνία Φεβρουάριος 
2014 
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87.  Τη συνημμένης την (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Ανάθεση 
δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων ιλυώδους υλικού του πυθμένα του Λιμένα 
Πειραιά στα πλαίσια του έργου: Κατασκευή νέου κρηπιδώματος εξυπηρέτησης 
κρουαζιεροπλοίων περιοχής Αγίου Νικολάου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά υπό Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών με ημερομηνία Μάρτιος 2014 

88.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Ανάλυση και 
χαρακτηρισμός ιζημάτων και νερών στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ» υπό 
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας με 
ημερομηνία Φεβρουάριος 2018 

89.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Πρωτόκολλο δειγματοληψίας ιζημάτων και 
θαλασσινού νερού στην περιοχή προσωρινής απόθεσης των βυθοκορημάτων του 
Αγίου Νικολάου  

90.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη έκθεση με θέμα: Αποτελέσματα δοκιμών υπό 
Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών με ημερομηνία 
17-11-2017 

91.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση με θέμα Δοκιμές 
Εκπλυσιμότητας και Χαρακτηρισμός Δειγμάτων Βυθοκορημάτων στην περιοχή της 
επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά (Νότια Ζώνης, Φάση Α) υπό Αγγελικής 
Μουτσάτσου Ομ καθηγ ΕΜΠ  

92.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη με θέμα: Εγκαταστάσεις πλησίον της ΧΛΖ του 
ΟΛΠ που εμπίπτουν στις πρόνοιες στης ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ356/Β/2016) υπό 
adens, Αθήνα 2019 

93.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη με θέμα Εκτίμηση και αξιολόγηση του 
ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Λιμένα Πειραιώς υπό adens Αθήνα 2019 

94.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη με θέμα Εκτίμηση και Αξιολόγηση της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με χρήση Μαθηματικών Προσομοιώσεων στην περιοχή του 
Λιμένα Πειραιώς Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 2019-12-23 

95.  Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση 1 Αποτελέσματα 1ης 
δειγματοληψίας του ερευνητικού Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης των 
θαλασσίων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΛΠ ΑΕ Εργαστήριο Υγειονομικής 
τεχνολογίας – ΕΥΤ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ΕΜΠ Απρίλιος 2019 

96.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Τεκμηρίωσης της Κυκλοφοριακής Φόρτισης από τις Υφιστάμενες Κύριες Λειτουργίας 
(Δραστηριότητες) και τα Αδειοδοτημάτα έργα για τη ΧΖΛ του Λιμένα Πειραιά, στις 
Κύριες Διαδρομές Άφιξης και Αναχώρησης – Επιβατικός Λιμένας Πειραιά υπό της ΜΣΜ 
CONSULTING Μάρτιος 2019 

97.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Τεκμηρίωσης της Κυκλφοριακής Φόρτισης από τις Υφιστάμενες Κύριες Λειτουργίας 
(Δραστηριότητες) και τα Αδειοδοτημάτα έργα στην ΧΖΛ του Λμένα Πειραιά, στις Κύριες 
Διαδρομές Άφιξης και Αναχώρησης – Εμπορικός Λιμένας Πειραιά υπό της ΜΣΜ 
CONSULTING Φεβρουάριος 2019 

98.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Τεκμηρίωσης της Κυκλοφοριακής Φόρτισης από τις Υφιστάμενες Κύριες Λειτουργίας 
(Δραστηριότητες) και τα Αδειοδοτημάτα έργα για τη ΧΖΛ του Λιμένα Πειραιά, στις 
Κύριες Διαδρομές Άφιξης και Αναχώρησης – Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΕΖ) 
Λιμένα Πειραιά υπό της ΜΣΜ CONSULTONG Μάρτιος 2019 

99.  Τη συνημμένη στην (51) σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έκθεση 
αποβλήτων μετά συνημμένων των Πινάκων ετησίων Εκθέσεων ΗΜΑ 2016-2017-2018 
(για ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του Λιμένα, των υφιστάμενων 
και νέων έργων περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, Παράρτημα Χ- Απόβλητα ΟΛΠ ΑΕ 
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100.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Θεσμοθετημένες Χρήσεις 
Γης και Προστατευόμενες Περιοχές Ευρύτερης Περιοχής με αριθμ σχεδ Μ.1, σε 
κλίμακα: 1:10.000 με ημερομηνία Ιανουάριος 2019, υπό Π Μαρκαντωνάτου Δρ 
Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου 

101.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Αρχαιολογικοί Χώροι, 
Μνημεία και Τοπόσημα με αριθμ σχεδ Μ.2, σε κλίμακα: 1:10.000 με ημερομηνία 
Ιανουάριος 2019, υπό Π Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – 
Περιβαλλοντολόγου 

102.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Υφιστάμενες Υποδομές 
στην Περιοχή Μελέτης με αριθμ σχεδ Μ.3, σε κλίμακα: 1:5.000 με ημερομηνία 
Ιανουάριος 2019, υπό Π Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – 
Περιβαλλοντολόγου 

103.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Βυθομετρικός Χάρτης με 
αριθμ σχεδ Μ.4, σε κλίμακα: 1:7.500 με ημερομηνία Ιανουάριος 2019, υπό Π 
Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου 

104.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Γεωλογικός Χάρτης με 
αριθμ σχεδ Μ.5, σε κλίμακα: 1:25.000 με ημερομηνία Ιανουάριος 2019, υπό Π 
Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου 

105.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Νέα Έργα με αριθμ σχεδ 
Μ.6, σε κλίμακα: 1:5.000 με ημερομηνία Ιανουάριος 2019, υπό Π Μαρκαντωνάτου Δρ 
Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου 

106.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: χερσαία Λιμενική Ζώνη με 
αριθμ σχεδ Μ.3Β, σε κλίμακα: 1:10.000 με ημερομηνία Ιανουάριος 2019, υπό Π 
Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου 

107.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ με αριθμ σχεδ ME04-00-
PRL-TRF-PMD-DWG-001-02, σε κλίμακα: 1:500 με ημερομηνία 03-09-2018, υπό Π 
Μαρκαντωνάτου Δρ Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου κα – DomosFeron 
Consulting Engineers 

108.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμούτ Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ με αριθμ σχεδ ME04-00-
PRL-TRF-PMD-DWG-001-02, -007-00, -002-02, -004-01, -003-00 σε κλίμακα: 
1:500/1:50/1:250 με ημερομηνία 03-09-2018, 09-07-2018 υπό Π Μαρκαντωνάτου Δρ 
Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου κα – DomosFeron Consulting Engineers 

109.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Γενική Διάταξη Έργων με 
αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-GEN-PMD-DWG-002-00, σε κλίμακα: 1:1000 με ημερομηνία 
27-09-2018, υπό DomosFeron Consulting Engineers 

110.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Σχέδιο Βυθοκορήσεων και 
Καθαιρέσεων με αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-MAR-PMD-DWG-001-00, σε κλίμακα: 
1:1000 με ημερομηνία 27-09-2018, υπό DomosFeron Consulting Engineers 

111.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Μέτωπο ΔΔ1 – 
Διαμόρφωση Τυπικού Τμήματος με αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-MAR-PMD-DWG-004-
00, σε κλίμακα: 1:200,1:100 με ημερομηνία 27-09-2018, υπό DomosFeron Consulting 
Engineers 

112.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Μέτωπο ΑΒΓΔ – 
Διαμόρφωση Τυπικού Τμήματος Διατομή Προβλήτα με αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-MAR-
PMD-DWG-006-00, σε κλίμακα: 1:500,1:200,1:100 με ημερομηνία 27-09-2018, υπό 
DomosFeron Consulting Engineers 

113.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Οχετός Εκτροπής – 
Λεπτομέρειες Διαμόρφωσης με αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-MAR-PMD-DWG-008-00, σε 
κλίμακα: 1:100,1:200 με ημερομηνία 27-09-2018, υπό DomosFeron Consulting 
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Engineers 
114.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Βυθομετρική Αποτύπωση 

με αριθμ σχεδ ME10-00-FIN-VTH-PMD-DWG-001-00, σε κλίμακα: 1:1000 με 
ημερομηνία 27-09-2018, υπό DomosFeron Consulting Engineers 

115.    Το συνημμένο στην (51) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: Γενική Άποψη Ισογείου 
Νέας Πρότασης με αριθμ σχεδ DFP021 – DWG – ARCH – 0004-R1, σε κλίμακα: 1:200 
με ημερομηνία 21-11-2017, υπό DomosFeron Consulting Engineers 

116.    Τη με ΑΠ:83370/30-1-2020 και 88423/31-01-2020 Δ/νσής μας αποσταλείσα στην 
Υπηρεσία μας επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας 
(Σ.ΕΝΑ.ΒΙ.) με θέμα: «Παρατηρήσεις Σ.ΕΝΑ.ΒΙ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ΟΛΠ Α.Ε.» με ημερομηνία 28/01/2020 

117.    Το με ΑΠ:77056/29-01-2020 Δ/νσής μας αποσταλέν στην Υπηρεσία μας έγγραφο 
του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς 
(Περάματος) με θέμα: «Παρατηρήσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΟΛΠ» με ημερομηνία 27 Ιαν 2020 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (51) σχετική μελέτη 

που αφορά την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΚΥΑ ΕΠΟ με αριθμό οικ. 104050/ 
17.05.2006 “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Επενδυτικό, αναπτυξιακό 
πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.»” η οποία θα αντικατασταθεί, αφορά δε στην Λειτουργία του 
Λιμένα και τα υφιστάμενα και νέα έργα περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ. 

Η μελέτη η οποία απεστάλη από το ΥΠΕΝ και αφορά το έργο του θέματος και το οποίο 
παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, 
χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση 
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης και τροποποίησης της 
σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
ii. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α1, συντάσσεται με σκοπό την έκδοση 
νέας επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), που θα αναφέρεται στο σύνολο των υφιστάμενων σήμερα 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων του λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ, ΣΕΠ ΑΕ, κλπ), ενώ 
ακόμα θα περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα καθώς και 3 επιλεγμένα 
νέα έργα του νέου Αναπτυξιακού Επενδυτικού Προγράμματος του οργανισμού, βάσει της 
Σύμβασης Παραχώρησης του Ν. 4404/2016 προς την COSCO PACIFIC Co.  

Τον Μάρτιο 2016, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα Φάκελος Ανανέωσης της ισχύουσας 
ΑΕΠΟ (2006) και εκδόθηκε η σχετική απόφαση για την χρονική παράταση ισχύος της 
αρχικής ΑΕΠΟ Στη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΕΔ και ΟΛΠ ΑΕ που κυρώθηκε με το 
Ν. 4404/2016 περιλαμβάνονται επιπρόσθετα έργα υποχρεωτικών επενδύσεων για την 
ΟΛΠ ΑΕ  

Η ΜΠΕ περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες του ΟΛΠ όπως έχουν 
καταγραφεί αναλυτικά από τις επί μέρους Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Οργανισμού, 
παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων 
του ΟΛΠ. Στη μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα καθώς και 3 
συγκεκριμένα νέα έργα που περιλαμβάνονται στις άμεσες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στους νέους επικαιροποιημένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους τόσο στη φάση κατασκευής των νέων έργων όσο και για τη συνολική λειτουργία 
των έργων και δραστηριοτήτων 
 
iii. Συνοπτικά το έργο 
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Η ΜΠΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες έργων & δραστηριοτήτων:  
Α. Υφιστάμενες Δραστηριότητες του λιμένα  
Β. Υφιστάμενα έργα που φέρουν περιβαλλοντική αδειοδότηση  
Γ. Νέα προγραμματισμένα έργα χωρίς αδειοδότηση  
 
Αναλυτικότερα: 
Α. Η μελέτη περιλαμβάνει τη λειτουργία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και των 

ήδη κατασκευασμένων έργων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ως εξής:  
1. Υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων  
2. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων  
3. Αποθήκευση εμπορευμάτων  
4. Διαχείριση και αποθήκευση έμφορτων και κενών εμπορευματοκιβωτίων (container 

terminal)  
5. Διαχείριση/διακίνηση αυτοκινήτων (car terminal)  
6. Συντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού  
7. Υπηρεσίες Δεξαμενισμού πλοίων (πλωτές και μόνιμες δεξαμενές)  
8. Διαχείριση Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος  
9. Διαχείριση λοιπών επισκευαστικών χώρων πλοίων  
10. Παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφωνικής σύνδεσης, παροχή καυσίμου, καυστικής σόδας, κλπ.)  
11. Εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας, πορθμείου και 

κρουαζιερόπλοιων)  
12. Παραχώρηση χώρων σε τρίτους  
13. Διαχείριση αποβλήτων εγκαταστάσεων και πλοίων.  
14. Προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων στον Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ ΑΕ) στο πλαίσιο διασυνοριακής μεταφοράς 
αποβλήτων  

15. Βελτίωση Υποδομών, που αφορά εργασίες συντήρησης ή/και επισκευών των 
υφιστάμενων υποδομών του ΟΛΠ σε λιμενικές υποδομές, συντηρήσεις κτιριακών 
έργων και Η/Μ εξοπλισμού, έτσι ώστε το σύνολο των συνήθως εκτελούμενων 
επισκευών και συντηρήσεων υφιστάμενων υποδομών να είναι περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο. Περιλαμβάνονται οι υποδομές για τα οικολογικά λεωφορεία.  

16. Χρήση οικολογικών λεωφορείων (Eco buses) για τη διενέργεια των εσωτερικών 
μεταφορών επιβατών και χρηστών λιμένα και σύνδεση των πυλών του λιμένα του 
κεντρικού λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας. Τα οικολογικά λεωφορεία θα 
αντικαταστήσουν τα συμβατικά (πετρελαιοκίνητα).  

17. Σταθμοί αυτοκινήτων (parking)  
18. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης εντός λιμένα  
19. Σταθμοί τροφοδοσίας καυσίμων μηχανημάτων και οχημάτων  

 
Β. Τα Αδειοδοτημένα Έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΜΠΕ είναι:  

1. Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά, με σκοπό τη δημιουργία 
συνολικά 6 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350m  

2. Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου – Εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγ. 
Νικολάου μήκους 281m. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην 
παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

3. Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ. Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης το δυτικό τμήμα του 
προβλήτα  

4. Προβλήτας Πετρελαιοειδών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην 
παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

5. Ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης για την μετατροπή της σε Μουσείο.  
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6. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος 
(συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών). Το έργο βρίσκεται σε φάση 
υλοποίησης ενώ η νέα πλωτή δεξαμενή είναι ήδη εγκατεστημένη.  

7. Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ) 
Υποπρόγραμμα V, που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  

8. Βυθοκόρηση Κεντρικού λιμένα για συντήρηση της λιμενολεκάνης του Κεντρικού 
Λιμένα σε πλεύσιμα επίπεδα βάθους.  

9. Πρόσθετη Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου. Το έργο έχει 
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

10. Λειτουργία ελικοδρομίου το οποίο έχει αδειοτηθεί με την υπαριθμό 104050/17-05-
2006 ΚΥΑ  

 
Γ. Νέα Έργα  

1. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  
2. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ.  
3.Μετατροπή πενταγωνικής αποθήκης ακτής Μιαούλη σε Επιβατικό σταθμό 

κρουαζιέρας.  
4. Κατασκευή και λειτουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης / Μέσης Τάσης στον 

Εμπορικό Λιμένα Πειραιά και σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Αγίου Γεωργίου  
 
Επισημαίνεται ότι τα νέα έργα με αα 1-3 περιλαμβάνονται στις άμεσες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις που έχει υποχρέωση η ΟΛΠ ΑΕ να εκτελέσει εντός της πρώτης πενταετίας με 
βάση τη 2016ΣΠ, οπότε είναι αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.  

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω λειτουργίες και έργα, αναλύονται εντός της ΜΠΕ και οι 
Περιβαλλοντικές υποδομές του Λιμένα όπως:  

α) διαχείρισης αποβλήτων (απορριμμάτων, λυμάτων, επικίνδυνων, πετρελαιοειδών)  
β) ενέργειας (αποδοτικής κατανάλωσης)  
γ) πρασίνου, φωτοβολταϊκών σταθμών  
δ) εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης, κλπ.  
Ακόμα, στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών μετρήσεων των τελευταίων ετών με βάση και το πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring) που εφαρμόζει ο ΟΛΠ και είναι σύμφωνα 
με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και την ΑΕΠΟ και σχετίζονται με:  

 Το ακουστικό περιβάλλον σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης ακουστικού 
περιβάλλοντος σε καθορισμένες θέσεις στα όρια ιδιοκτησίας του ΟΛΠ και εντός του 
λιμένα ή εκτός του λιμένα σε ευαίσθητους δέκτες.  

 Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον μέσω σταθερού Σταθμού συνεχούς παρακολούθησης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.  

 Την ποιότητα νερού του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος σε 
καθορισμένες χαρακτηριστικές θέσεις  

 Την ποιότητα των ιζημάτων του λιμένα περιοδικά.  
 

iv. Φορέας του Έργου: 
Φορέας του Έργου είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) / 

Διεύθυνση Έργων (Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, TK 18538, Τηλέφωνο: 210 
4550246, Fax: 2104550267, e-mail olp-ergon@olp.gr, με Προϊστάμενο Κον Χρήστο 
Γερακαράκη, Μηχανολόγο Μηχανικό. Συντονίστρια της επίβλεψης της μελέτης είναι η κα 
Χρυσάνθη Κοντογιώργη - Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Τομέα Προστασίας 
Περιβάλλοντος/Τμήμα Ασφάλειας Λιμένα και Προστασίας Περιβάλλοντος. Ακόμα 
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επιβλέποντες της μελέτης είναι ο Χρ. Ρουσσάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, η Φ. 
Ξυθάλη, Πολιτικός Μηχανικός και αναπληρώτρια η κα Μ. Μιχούδη, Πολιτικός Μηχανικός.  
Ειδικά ως προς τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών στη νότια πλευρά του Προβλήτα ΙΙΙ:  

 Φορέας του έργου είναι η ΟΛΠ ΑΕ  

 Φορέας λειτουργίας είναι οι εταιρείες πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στον 
Προβλήτα  

 
 
v. Περιβαλλοντικός Μελετητής (Συντάκτες της μελέτης): 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκπονήθηκε από τα Γραφεία 
Μελετών  

Παναγιώτης Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος, Πτυχίο 
ΓΕΜ κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», Τάξης Γ’, Α.Μ. 6377 με έδρα το 
Μαρούσι, Αττικής.  

ΑDENS A.E., Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98Α, 115 28, Αθήνα, Τηλ. 210 7257539, Fax 210 
7788668, e-mail s.kaimaki@adens.gr. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στέλλα Καϊμάκη 

 
Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης απασχολήθηκε η παρακάτω ομάδα:  

 Παναγιώτης Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός –Περιβαλλοντολόγος 
(Συντονιστής μελέτης)  

 Ελευθέριος Ζερβός Γεωλόγος Ε.Κ.Π.Α.  

 Σπυρίδων Ραυτόπουλος, Χημικός Μηχανικός  

 Στέλλα Καϊμάκη, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Περιβαλλοντολόγος  

 Αλέξης Παπαδήμας, Πολιτικός Μηχανικός-Δομοστατικός  

 Καλοτίνα Ζωγράφου, Πολιτικός Μηχανικός-Λιμενολόγος  

 Ελένη Αβραμίδου, Περιβαλλοντολόγος.  

 Ευάγγελος Λυμπερίου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός  

 Ελένη Γκουβάτσου, Πολ. Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc  

 Ευστάθιος Χατζιόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc  

 Αγγελική Περδίου, Μεταλλειολόγος ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος, MSc  

 Γιάννης Μουλατσιώτης, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, MSc  

 Μανώλης Αθανασάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc  

 Γιώργος Τσαγκαράκης, Χημικός Μηχανικός, MSc  

 Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Βιολόγος, MRes  

 Ιωάννης Σέμπος, Δρ. Χημικός Μηχανικός  

 Αθηνά Πρόγιου, Φυσικός D.E.A. – Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

 Κωνσταντίνα Μαγκούτα, Φυσικός ,MSc  

 Ελισάβετ Ευαγγελίδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος  

 Κωνσταντίνος Καραλής Πολιτικός Μηχανικός MBA  
 
 

vi. Η (51) σχετική μελέτη, 951 σελίδων μετά πινάκων, φωτογραφιών, χαρτών και 
εγγράφων, περιλαμβάνει: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ...................................................................................................................................  1-1  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  .....................................................................................................................  1-1  
1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  .....................................................................................  1-1  
1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ  ...................................................  1-4  
1.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ  ...............................................................................  1-10  
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vii. Γενικά Στοιχεία της ΜΠΕ  
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει σαν στόχο την έκδοση 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, στο πλαίσιο ανανέωσης-τροποποίησης της 
ισχύουσας ΚΥΑ 104050/17-05-2006 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ανανεωθεί με την 
Α.Π. οικ/32907/30.06.2016 ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ.  

Η ΜΠΕ περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες του ΟΛΠ όπως έχουν 
καταγραφεί αναλυτικά από τις επί μέρους Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Οργανισμού, 
παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων 
του ΟΛΠ. Στη μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα καθώς και 4 
συγκεκριμένα νέα έργα, 3 εκ των οποίων περιλαμβάνονται στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
της Σύμβασης Παραχώρησης 2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στους νέους 
επικαιροποιημένους Περιβαλλοντικούς Όρους τόσο στη φάση κατασκευής των νέων 
έργων όσο και για τη συνολική λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το υφιστάμενο εγκεκριμένο από την ΕΣΑΛ, Γενικό 
Πρόγραμμα Έργων του Λιμένα Πειραιώς (Master Plan) έχει εγκριθεί με βάση σχετικές 
αποφάσεις της ΕΣΑΛ (Ν. 4081-ΦΕΚ 184/2012). Σύμφωνα με το Ν. 4404/2016 άρθρο 6.2 
παρ. Γ, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του λιμένα θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με 
τις πρόσφατες προδιαγραφές του 2013 εντός 18 μηνών από την ισχύ του Νόμου και ήδη 
έχει υποβληθεί το νέο Γενικό Προγραμματικό σχέδιο (Master Plan) που βρίσκεται σε 
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στάδιο διαβούλευσης με τους φορείς. 
 
viii. Γεωγραφική θέση - Διοικητική 
υπαγωγή 

Θέση 
Το μελετώμενο έργο του Αναπτυξιακού – 

Επενδυτικού Προγράμματος της ΟΛΠ ΑΕ 
θα εκτελεστεί εντός της Λιμενικής Ζώνης 
του λιμένος Πειραιώς, η οποία βρίσκεται 
στην Αττική και συγκεκριμένα στις χωρικές 
ενότητες Αθήνας – Πειραιά και 
Νησιωτικής Αττικής.  

Η Μητροπολιτική περιοχή του 
Πειραιά συνιστά τη Νότια Πύλη του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος του 
Λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες διεθνούς 
εμβέλειας και σημασίας για την οικονομία της χώρας, που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη 
διαμετακόμιση. 

 
Διοικητική υπαγωγή έργου  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης των εγκαταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη 
Λιμενική Ζώνη υπαγόμενη στο Υπ. Οικονομικών. Η Χερσαία και Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη 
υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Πειραιώς και Νήσων. Η Χερσαία και Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη του λιμένος Πειραιώς 
υπάγονται διοικητικά στους Δήμους Πειραιώς, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Περάματος 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και στο Δήμο Σαλαμίνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων.  

Τα έργα που μελετώνται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθετούνται 
στους Δήμους Πειραιώς, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Περάματος. 
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Οι συντεταγμένες χαρακτηριστικών ορίων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης (ΧΛΖ) 
λιμένα Πειραιά δίνονται κατά προσέγγιση στον κάτωθι Πίνακα σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Κορυφή  Χ Υ 
Νότιο άκρο Κεντρικού Λιμένα  466817  4.202.603  
Βόρειο άκρο Κεντρικού Λιμένα  466.814  4.202.601  
Προβλήτας Ηρακλέους  465.478  4.204.883  
ΣΕΜΠΟ προβλ. ΙΙΙ δυτ. όριο  463.182  4.205.834  
ΝΕΖ Περάματος Ανατ.  462.727  4.205.825  
Λιμενική ζώνη Περάματος Δυτικά  460.865  4.206.156  
Χ.Ζ. Σαλαμίνας βόρειο όριο  459.999  4.205.108  
Χ.Ζ. Σαλαμίνας νότιο όριο  459.599  4.203.572  
Λιμένας Ηρακλέους 
(κεντροβαρικά)  

465.273  4.200.629  

 
Επίσης το όριο της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης (ΘΛΖ) εκτείνεται σε απόσταση 

500m από τη διαμορφωμένη ακτογραμμή της χερσαίας λιμενικής ζώνης και τους 
προβλήτες, ενώ περιλαμβάνει και την θαλάσσια ζώνη μέχρι την ισοβαθή των 30m. 

 
ix. Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου 
Με βάση την Απόφαση 1958/13-01-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 



 19 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ….», και όπως τροποποιήθηκε με την 
Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471-10-08-16), το υπό μελέτη έργο ανήκει στην Ομάδα 3 
«Λιμενικά Έργα», αύξων αριθμός 1, «Εμπορικοί και Επιβατικοί Λιμένες», και α/α 
αριθμός 2 «Λιμένες Βιομηχανικού χαρακτήρα». Το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία 
Α1, καθώς ο λιμένας Πειραιώς χαρακτηρίζεται ως «διεθνούς ενδιαφέροντος» ή «εθνικής 
σημασίας». Οι λοιπές δραστηριότητες και τα επί μέρους προτεινόμενα έργα ανήκουν σε 
χαμηλότερη περιβαλλοντική κατάταξη όπως Α2 ή και Β οπότε συμπεριλαμβάνονται στην 
κατάταξη Α1 του συνολικού έργου. 

 
x. Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος 
Τα υπό μελέτη έργα χωροθετούνται εντός της λιμενικής ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ.  Οι όμοροι 

Δήμοι της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ είναι οι Δήμοι Πειραιώς, Κερατσινίου–
Δραπετσώνας, και Περάματος και Σαλαμίνας, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια.  

Η Λιμενική Ζώνη της ΟΛΠ δεν σχετίζεται άμεσα με περιοχές του Εθνικού Συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011. Οι πλησιέστερες περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 απέχουν από τη Λιμενικής Ζώνη της ΟΛΠ ΑΕ απόσταση μεγαλύτερη των 
10km. (πχ Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου και Θαλάσσια Περιοχή: 12.5km από τη Θαλάσσια 
Λιμενική Ζώνη) 

Στην άμεση περιοχή των υπό μελέτη έργων δεν υπάρχουν δάση και δασικές εκτάσεις. 
Οι πλησιέστερες δασικές εκτάσεις βρίσκονται προς τα βορειοδυτικά, στην ανάντη του 
Περάματος και Κερατσινίου λοφώδη έκταση, στο όρος Αιγάλεω.  

Εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης βρίσκεται ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών 
Περάματος (σε περιοχή εξαιρούμενη της παραχώρησης), το 1ο ΕΠΑΛ Περάματος και το 
7ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά (Περάματος) ενώ εγγύς και εκτός των ορίων του χώρου 
υφίσταται ικανός αριθμός σχολικών μονάδων (βλ. 2.2 της ΜΠΕ) 

Εντός ή στα όρια της λιμενικής ζώνης εντοπίζονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία για τα οποία, σύμφωνα με την ΜΠΕ, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 
την προστασία και ανάδειξή τους. 

 
xi. Εκτίμηση & Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που δύναται να έχουν τα υπό μελέτη έργα 

και οι εν γένει δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της Λιμενικής Ζώνης, τόσο κατά 
τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας τους, στους επιμέρους τομείς του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 
ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβάνει τα: 

 
Φάση Κατασκευής  
Μορφολογία  
Τα λιμενικά έργα, που απαιτούν νέες επεκτάσεις ξηράς εις βάρος της θάλασσας έχουν 

μόνιμες επιπτώσεις στη μορφολογία. Τα έργα με τις σημαντικότερες τέτοιες επεμβάσεις 
κατά φθίνουσα σειρά είναι:  

i. Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά  
ii. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  
iii. Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ)  
 
Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον  
Οι επιπτώσεις στο τοπίο και στο αισθητικό περιβάλλον λόγω των εργοταξίων έχουν 

παροδικό χαρακτήρα και αίρονται μετά το πέρας των εργασιών, με την προϋπόθεση 
βέβαια ότι θα ληφθεί μέριμνα εκ μέρους των υπευθύνων για την αποκατάσταση του 
χώρου και για την απομάκρυνση κάθε είδους εργοταξιακής εγκατάστασης μετά την 
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ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. Έτσι οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται 
ασθενείς ως μετρίως ανάλογα με το μέγεθος των έργων (και των απαιτούμενων 
εργοταξίων), αλλά παροδικές και σε μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων.  

 
Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  
Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της κατασκευής των έργων σχετίζονται με την κατάληψη 

του θαλάσσιου πυθμένα από την υλοποίηση των λιμενικών έργων και την θαλάσσια 
απόρριψη των βυθοκορημάτων σε δυο προβλεπόμενα καθώς και η κατανάλωση 
εδαφικών πόρων. Το έργο με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε υλικά είναι το έργο της 
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά». Η κατάληψη του θαλάσσιου 
πυθμένα είναι στην θέση υλοποίησης των έργων μη αναστρέψιμη επίπτωση. Η κατάληψη 
του θαλάσσιου πυθμένα στη θέση απόθεσης βυθοκορημάτων δημιουργεί μια παροδική 
επίπτωση σε άλλα περιβαλλοντικά μέσα (στήλη ύδατος, βενθικά οικοσυστήματα) ενώ δεν 
αποτελεί επί της ουσίας μεταβολή αφού αφορά σε απόθεση υλικού με παρόμοια 
χαρακτηριστικά (ιζήματα). Για τη μείωση της χρήσης εδαφικών πόρων έχει δοθεί 
προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των βυθοκορημάτων και της περίσσειας ΑΕΚΚ 
καθώς και στην απορρόφηση σκωρίας.  

Τα χερσαία εργοτάξια δεν επιβαρύνουν και δεν καταλαμβάνουν υγιείς εδαφικούς 
πόρους καθώς χωροθετούνται σε περιοχές εντός ΧΛΖ, που ήδη καλύπτονται από 
τεχνητές επιφάνειες.  

Μικρή τοπική ρύπανση του πυθμένα στη θέση κατασκευής των λιμενικών έργων ή στο 
θαλάσσιο εργοτάξιο κατασκευής των κυψελωτών κιβωτίων είναι πιθανόν να λάβει χώρα, 
ωστόσο θα εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισής 
της, στα πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής.  

 
Φυσικό περιβάλλον (οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα)  
Από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, δεν αναμένονται σημαντικές 

επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα, αλλά ούτε και στα είδη της χλωρίδας και της 
πανίδας που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δεδομένου ότι η παρουσία αυτών 
είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ στις άμεσες περιοχές των επεμβάσεων, εντός της ΧΛΖ 
του ΟΛΠ, αυτά απουσιάζουν παντελώς, ενώ εντοπίζονται κοινά ανθρωπόφιλα είδη 
πανίδας που είναι, προσαρμοσμένα στο να διαβιούν εντός περιοχών με έντονη την 
παρουσία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη φάση κατασκευής, θα ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα (διαβροχή σωρών υλικών για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης, 
μεταφορά υλικών με σκεπασμένα φορτηγά κλπ.), οι εν λόγω επιπτώσεις δεν θα είναι 
μόνιμες, αλλά βραχυχρόνιες (θα περιορίζονται χρονικά κατά την διάρκεια της κατασκευής 
των έργων), ασθενείς και αντιμετωπίσιμες.  

Σημαντικότερες, αναμένονται οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, από την 
κατασκευή των λιμενικών έργων, με κυριότερη αυτή της απόθεσης περίσσειας υλικών 
βυθοκόρησης σε νέα θαλάσσια περιοχή. Εκτιμάται ότι από τα έργα, θα απαιτηθεί η 
απόθεση υλικών βυθοκόρησης, σε συνολική έκταση συνολικού εμβαδού 180,3 
στρεμμάτων. Η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει επίπτωση στα βενθικά οικοσυστήματα της 
θαλάσσιας περιοχής όπου θα λάβει χώρα, καθώς θα υπάρξει κάλυψη του πυθμένα από 
τα υλικά βυθοκόρησης. Εκτιμάται όμως ότι θα είναι αντιστρέψιμη, καθώς θα υπάρξει 
επανεποικισμός με βενθικά είδη σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται δε 
ότι στην εν λόγω περιοχή δεν απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας.  

 
Ανθρωπογενές περιβάλλον (χρήσεις γης, λειτουργίες, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία)  
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Ως τις επιπτώσεις της κατασκευής των εξεταζόμενων έργων στο επιμέρους τομείς του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (χρήσεις γης, διάρθρωση και υπάρχουσες λειτουργίες 
του, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος και σημασίας), αυτές αναμένεται να είναι περιορισμένης έντασης και 
κλίμακας, παροδικές αποκλειστικά και μόνο κατά την φάση των σταδίων κατασκευής και 
μερικώς αντιμετωπίσιμες, με τη λήψη μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης, 
στα πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής.  

 
Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής των έργων 

κατά την φάση της κατασκευής τους, χαρακτηρίζονται ως μη σημαντικές, ενώ εκτιμάται ότι 
θα υπάρξουν τελικά σημαντικά οφέλη για τον τομέα της απασχόλησης και την τοπική 
οικονομία.  

 
Τεχνικές υποδομές  
Δεν θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων δικτύων για την υποστήριξη των κατασκευαστικών 

εργασιών, καθώς οι σχετικές ανάγκες θα καλυφθούν πλήρως από τα υφιστάμενα δίκτυα 
υποδομών. Τονίζεται ότι η δια θαλάσσης μεταφορά υλικών κατασκευής στις θέσεις 
ανάπτυξης των προβλεπόμενων έργων, μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις δυνητικές 
επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο.  

Γενικά, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως τυπικές και αναμενόμενες για έργα τέτοιου 
είδους, ενώ το επίπεδο αναφοράς τους θα είναι καθαρά τοπικό και περιορισμένο στην 
άμεση περιοχή επέμβασης. Επίσης, θα είναι μερικώς αναστρέψιμες μέσω του κατάλληλου 
προγραμματισμού των επιμέρους φάσεων κατασκευής των έργων και της άμεσης 
αποκατάστασης των όποιων βλαβών ή διακοπών απαιτηθεί να λάβουν χώρα στα δίκτυα 
Κ.Ω.  

 
Ποιότητα αέρα  
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει σχετική επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από το 

σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων. Θα πρέπει, να ληφθούν μια σειρά από μέτρα 
προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την παρεμπόδιση της υποβάθμισης των 
χαρακτηριστικών του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Κατά τις εργασίες αποξηλώσεων οικοδομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο θα 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.  

 
Θόρυβος - Δονήσεις  
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει κάποιου βαθμού επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος 

από το σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων, κατά τη φάση της κατασκευής τους. Θα 
πρέπει, να ληφθούν μια σειρά από μέτρα προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την μείωση 
των εκπομπών θορύβου και την μείωση της διάδοσης αυτού προς τις πλησιέστερες 
περιοχές κατοικίας.  

 
Ύδατα  
Οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα ύδατα από την κατασκευή των έργων 

αφορούν κυρίως τα θαλάσσια ύδατα και τις επιφανειακές απορροές από τις χερσαίες 
εκτάσεις στην περιοχή κατασκευής των έργων με κατάληξη στη θάλασσα. Επομένως οι 
επιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως τοπικές, βραχυπρόθεσμες και μετρίως 
σημαντικές αλλά μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και μέτρων.  

 
Φάση Λειτουργίας  
Μορφολογία  
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Οι επιπτώσεις στη μορφολογία από τη λειτουργία των έργων, κρίνονται γενικά ως μη 
πιθανές, εκτός των επιπτώσεων του έργου της επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα (μικρή 
πιθανότητα), οι οποίες θα πρέπει πριν την υλοποίησης της Β΄ Φάσης του Έργου να 
διερευνηθούν περαιτέρω.  

 
Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον  
Οι επιπτώσεις στο τοπίο εκτιμώνται ως τοπικές, και γενικά ως αρνητικές ασθενείς ή 

μέτριες. Μεγαλύτερης έντασης αρνητικές επιπτώσεις προκαλεί η λειτουργία του ΣΕΜΠΟ, 
η οποία όμως λαμβάνει χώρα σε ένα λιμενοβιομηχανικό περιβάλλον. Μπορούν να 
ληφθούν μέτρα μερικής αντιμετώπισης της επίπτωσης με περιορισμό του μέγιστου ύψους 
στοιβασίας.  

Θετικές ως προς τα εν γένει τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αναμένονται να 
είναι οι επιπτώσεις της κατασκευής νέων ή της ανακαίνισης υφιστάμενων υποδομών και 
κτηρίων καθώς και της οργάνωσης των υπαίθριων χώρων στάθμευσης.  

 
Ανθρωπογενές περιβάλλον (χρήσεις γης, λειτουργίες, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία)  
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του συνόλου των εξεταζόμενων στην παρούσα έργων 

στους επιμέρους τομείς του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της άμεσης και ευρύτερης 
περιοχής ανάπτυξής τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασθενείς, μικρής έκτασης, 
βραχυχρόνιες και μερικώς αντιστρέψιμες.  

 
Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  
Οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται ως θετικές καθώς 

εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία με την ανάπτυξη των 
επί μέρους δραστηριοτήτων, αλλά και την εθνική οικονομία με την βελτίωση των σχετικών 
δεικτών  

 
Τεχνικές υποδομές  
Οι επιπτώσεις των έργων στις τεχνικές υποδομές μπορούν να χαρακτηριστούν μη 

σημαντικές σε σχέση με την έκταση και το μέγεθος των εκτελούμενων έργων και μπορούν 
να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό με τον κατάλληλο και έγκαιρο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων και την ενίσχυση αυτών όπου απαιτείται.  

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις σχετίζονται με την αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και την επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας από την λειτουργία της Επέκτασης 
του Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς. Ωστόσο, ιδιαίτερα θετική για την τοπική οδική 
κυκλοφορία θεωρείται η επίπτωση της Υπόγειας Οδικής Σύνδεσης Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων με πρώην Χώρο ΟΔΔΥ καθώς θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της 
διάχυτης κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων στις περιοχές εκτός της ΧΛΖ του ΟΛΠ.  

 
Ποιότητα αέρα  
Εκτιμάται ότι θα υπάρχει μικρή επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του λιμένα, ενώ αναμένεται μία μικρή επαύξηση από τις νέες 
δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης στην κίνηση κρουαζιερόπλοιων, στη κίνηση 
επιβατών καθώς και στην κυκλοφορία οχημάτων. Ακόμα μικρή αύξηση της αέριας 
ρύπανσης αναμένεται με την πλήρη λειτουργία του εμπορευματικού σταθμού, όμως η 
κατάσταση εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί με την αυξημένη χρήση του σιδηρόδρομου για τις 
μεταφορές προϊόντων και την αντίστοιχη μείωση των φορτηγών οχημάτων. Έτσι, η 
επίπτωση του συνόλου των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μετρίως σημαντική, μόνιμη αλλά μερικώς αναστρέψιμη με τη λήψη 
κατάλληλων τεχνικών και άλλων μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης.  
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Θόρυβος - Δονήσεις  
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει σχετική μικρή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από 

το σύνολο των δραστηριοτήτων του λιμένα και την αναμενόμενη επαύξηση που θα λάβει 
χώρα από τις νέες δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης στην κίνηση 
κρουαζιερόπλοιων, στη κίνηση επιβατών καθώς και στην κυκλοφορία οχημάτων στους 
νέους χώρους που θα διαμορφωθούν. Επιπρόσθετα, μικρή αύξηση των υφιστάμενων 
επιπέδων θορύβου αναμένεται να προέλθει και από την πλήρη λειτουργία του 
εμπορευματικού σταθμού, όμως η εν λόγω επίπτωση, εκτιμάται ότι θα αμβλυνθεί σε 
σημαντικό βαθμό, σε περίπτωση που γίνει αυξημένη χρήση του σιδηρόδρομου για τις 
μεταφορές προϊόντων, σε αντικατάσταση των οδικών μεταφορών.  

Έτσι, η επίπτωση του έργου στο ακουστικό περιβάλλον μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
μετρίως σημαντική, μόνιμη και μερικώς αναστρέψιμη με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών, 
και άλλων μέτρων  

 
Ύδατα  
Οι επιπτώσεις στα ύδατα από τη λειτουργία τόσο των υφιστάμενων έργων και 

δραστηριοτήτων του ΟΛΠ, όσο και των προγραμματιζόμενων νέων έργων, μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως μη σημαντικές με τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται και εφαρμόζονται 
καθώς και μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη πρόσθετων κατάλληλων τεχνικών και 
μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης.  

 
xii. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό του έργου και γενικότερα για την προστασία 
του περιβάλλοντος, περιλαμβάνουν:  

 Κατά τον σχεδιασμό των έργων λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν 
μείωση της χρήσης φυσικών εδαφικών πόρων και την ορθολογική χρήση αυτών 
που θα προέλθουν από τις εργασίες κατασκευής. Προτεραιότητα δίνεται στην 
επαναχρησιμοποίηση των βυθοκορημάτων και της περίσσειας ΑΕΚΚ καθώς και 
στην απορρόφηση σκωρίας.  

 Δίνεται προτεραιότητα στη θαλάσσια μεταφορά των απαιτούμενων υλικών για την 
κατασκευή, για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου της περιοχής.  

 Τον ορθολογικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των εργοταξιακών χώρων.  
 Την ενσωμάτωση στο έργο της Ναυπηγοεπισκευαστικης Ζώνης Περάματος, 

ειδικών έργων – διατάξεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η απορροή των ομβρίων στην χερσαία ζώνη να γίνεται σε 
ανοικτούς αγωγούς (υπό μορφή κανάβου), οι οποίοι θα καλύπτονται στην 
επιφάνεια εργασίας με εσχάρες και θα συνδέονται με δεξαμενή καθίζησης. Οι 
λάσπες που θα καθιζάνουν στην εν λόγω δεξαμενή θα πρέπει να διαχειρίζονται 
σαν επικίνδυνα απόβλητα. Θα τοποθετηθούν αμμοσυλέκτες και λιποσυλλέκτες στην 
έξοδο του συστήματος απαγωγής προς την θάλασσα. Ομοίως, στο έργο της 
Επέκτασης Επιβατικού Λιμένα - Νότια Πλευρά, οι επιφανειακές απορροές της 
προτεινόμενης επέκτασης της χερσαίας ζώνης θα συλλέγονται μέσω κατάλληλου 
δικτύου καναλιών και θα παροχετεύονται στην θάλασσα αφού περάσουν από 
φρεάτια συγκράτησης φερτών και διαχωρισμού ελαίων. Τα ελαιώδη κατάλοιπα και 
τα φερτά θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται από τα φρεάτια σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Εγκατάσταση φρεατίων ελαιοδιαχωρισμού και συγκράτησης 
φερτών στο δίκτυο ομβρίων του έργου της Επέκτασης του Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους). Τέλος, για τη λειτουργία του ελικοδρομίου, 
προβλέπεται ειδικό αποχετευτικό σύστημα για την περίπτωση απορροής 
φλεγόμενου καυσίμου.  
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 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων με 
συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης, χρήση λαμπτήρων χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας 
ζωής (πχ λαμπτήρες LED), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
σύμφωνα με το Ν. 3661/2008 και προώθηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε 
νέα κτίρια και εγκαταστάσεις.  

 Δράσεις μείωσης εκπομπής ρύπων με το διαρκή εκσυγχρονισμό και συντήρηση 
εξοπλισμού, μείωση της χρήσης πετρελαιοκίνητων ΟΣΜΕ και της αντικατάστασής 
τους με ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε 
πλοία και στις θέσεις ναυπηγοεπισκευής με την ανάπτυξη των κατάλληλων 
υποδομών, παροχή καυστικής σόδας ή υδροξείδιο του νατρίου (NaOH), κυρίως σε 
κρουαζιερόπλοια, αντικατάσταση συμβατικών (πετρελαιοκίνητων) λεωφορείων με 
οικολογικά (Eco Buses) και σχεδιασμού του δικτύου τους ως μέσο μετεπιβίβασης 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  
 Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων πλοίων και εγκαταστάσεων.  
 Παροχή σύγχρονων λιμενικών υποδομών παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου, καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που 
χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα.  

 Κατάρτιση και εφαρμογή συγχρόνων Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών χερσαίας και θαλάσσιας ρύπανσης, για το σύνολο της Λιμενικής 
Ζώνης.  

 Ανάπτυξη αυστηρού κανονισμού για τη διενέργεια ναυπηγοεπισκευαστικών 
εργασιών και αυστηρότερου πλαισίου παραχώρησης χώρων σε τρίτους.  

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, για τον 
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.  

 Εφαρμογή πιστοποιημένου Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (PERS του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων ΕSPO) και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό δίκτυο 
λιμένων ECOPORTS, η συμμετοχή στο οποίο γίνεται με κριτήριο την 
περιβαλλοντική επίδοση των λιμένων.  

 Συμμόρφωση με όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανόνες για την ασφαλή 
λειτουργεία όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων του λιμένα.  

 Πιστοποίηση των λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα διαχείρισης, ποιότητας και περιβάλλοντος ISO 9001:2015 (Διαχείριση 
Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση).  

 
xiii. Οφέλη του έργου 
Τα οφέλη του έργου της ανάπτυξης της ΟΛΠ ΑΕ για την τοπική οικονομία σχετίζονται 

άμεσα με θέσεις εργασίας που δημιουργεί η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 
καθώς και η άμεση και έμμεση ανάπτυξη πολλών κλάδων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, 
την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τη διακίνηση εμπορευμάτων, τη ναυπηγοεπισκευή, τη 
διαχείριση αποβλήτων, την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών εντός της λιμενικής 
ζώνης.  

Επίσης το έργο συμβάλλει θετικά στην Εθνική οικονομία, συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ 
της χώρας, ενώ ο ΟΛΠ μαζί με τη θυγατρική ΣΕΠ ΑΕ αποτελούν μεγάλους εργοδότες της 
χώρας καταβάλλοντας σημαντικά ποσά για φορολογία όσο και για εργοδοτικές εισφορές. 
Έτσι, η περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα είναι ιδιαίτερα επωφελής τόσο σε τοπικό επίπεδο 
όσο και για την εθνική οικονομία, ενώ σημαντική παράμετρος καθίσταται η λειτουργία του 
οργανισμού σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.  
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xiv. Εναλλακτικές λύσεις 
Στην παρούσα μελέτη δεν είναι εφικτή η εξ αρχής εξέταση και αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων ως προς όλες τις εξεταζόμενες δραστηριότητες και τα έργα που περιλαμβάνονται 
στη ΜΠΕ. Ο λόγος είναι ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες και τα έργα αναφέρονται σε ένα 
ευρύ πλαίσιο λειτουργιών του λιμανιού τα τελευταία 100 χρόνια, ενώ για τα επιμέρους 
έργα έχουν εξετασθεί στο παρελθόν ολοκληρωμένες εναλλακτικές λύσεις και έχει επιλεγεί 
η βέλτιστη από περιβαλλοντικής απόψεως κάθε φορά λύση. Περαιτέρω ορισμένες από τις 
δραστηριότητες ή τα έργα είναι μονοσήμαντα συνδεδεμένα με συγκεκριμένες λειτουργίες 
και ανάγκες και συνεπώς για αυτές δεν είναι εφικτή εξέταση εναλλακτικών λύσεων 
τουλάχιστον ως προς το μέγεθος και τη χωροθέτησή τους.  

Τέλος, ορισμένες δραστηριότητες υπαγορεύονται από την πάγια περιβαλλοντική 
νομοθεσία ή από το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του λιμανιού (π.χ Σύμβαση 
Παραχώρησης) η οποία καθορίζει μονοσήμαντα τον τρόπο διεξαγωγής τους. 

 
Στην υπηρεσία μας έχουν κοινοποιηθεί και οι (116) και (117) σχετικές απόψεις 

ενδιαφερομένων φορέων και συγκεκριμένα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων 
και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς (Περάματος) στις οποίες εκφράζονται οι 
αντιρρήσεις τους για μια σειρά θεμάτων επί της υποβληθείσας ΜΠΕ και που 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του ΟΛΠ, την εναλλακτική διαχείριση της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης και των Ναυπηγείων εντός του ΟΛΠ γενικότερα, 
την διαχείριση των αποβλήτων αλλά και επί κυκλοφοριακών κλπ θεμάτων 

 
xv. Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Υφιστάμενες λειτουργίες ΟΛΠ ΑΕ 
Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα (Master Plan) 

Το ισχύον εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) της ΟΛΠ ΑΕ 
επικυρώθηκε με το Ν. 4081/2012, ο οποίος τις κύρωσε τις Αποφάσεις της Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 
2002 έως 2012, ήτοι: υπ' αριθ. 01/15-07-2002 (2η Συνεδρίαση), 04/18-03-2003 (5η 
Συνεδρίαση), 05/18-03-2003 (5η Συνεδρίαση), 02/11-09-2003 (7η Συνεδρίαση), 03/11-09-
2003 (7η Συνεδρίαση), 08/16-06-2006 (26η Συνεδρίαση), 01/24-11-2006 (30η 
Συνεδρίαση), 13/19-02-2009 (39η Συνεδρίαση), 03/10-09-2009 (45η Συνεδρίαση) καθώς 
και από την απόφαση της ΕΣΑΛ υπ’ αριθ. 17/11-12-2012 (55η Συνεδρίαση) που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/2013.  

Συνοπτικά, σύμφωνα με την 01/15-07-2002 Απόφαση 2ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ η 
χωροταξική κατανομή των λιμενικών δραστηριοτήτων γίνεται σε 3 λιμενικές περιοχές, ως 
εξής:  
Α. Επιβατικός λιμένας (περιοχή κεντρικού λιμένα)  
Β. Εμπορικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας , Κερατσινίου, Ν. Ικονίου)  
Γ. Ναυπηγοεπισκευαστικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Περάματος, Σαλαμίνας)  

Πέραν από τον παραπάνω διαχωρισμό, υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες 
διαφορετικού χαρακτήρα από το είδος των επί μέρους λιμένων που λειτουργούν σήμερα 
και θα εξακολουθούν να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παραπάνω 
εξαιρέσεις δεν καταργούν τη γενική διάκριση των λιμένων του ΟΛΠ  

Περαιτέρω με την 17/11-12-2012 Απόφαση της 55ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ γίνεται 
περαιτέρω η ακόλουθη διάκριση:  
• Περιοχή Περάματος (από εταιρεία πετρελαιοειδών «ΕΤΕΚΑ» μέχρι λιμενίσκο Ε) 

και Περιοχή Αμπελακίων και Κυνόσουρας Σαλαμίνας: Ναυπηγοεπισκευαστική 
δραστηριότητα  

• Λιμενίσκος Ε Περάματος: Επιβατική δραστηριότητα  
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Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στην παράγραφο 5.2.1 της μελέτης 
 
Γενική Περιγραφή Λειτουργιών Λιμένα 
Α. Η μελέτη περιλαμβάνει τη λειτουργία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και των 

ήδη κατασκευασμένων έργων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ως εξής:  
1. Υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων  
2. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων  
3. Αποθήκευση εμπορευμάτων  
4. Διαχείριση και αποθήκευση έμφορτων και κενών εμπορευματοκιβωτίων (container 

terminal)  
5. Διαχείριση/διακίνηση αυτοκινήτων (car terminal)  
6. Συντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού  
7. Υπηρεσίες Δεξαμενισμού πλοίων (πλωτές και μόνιμες δεξαμενές)  
8. Διαχείριση Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος  
9. Διαχείριση λοιπών επισκευαστικών χώρων πλοίων  
10. Παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφωνικής σύνδεσης, παροχή καυσίμου, καυστικής σόδας, κλπ)  
11. Εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας, πορθμείου και 

κρουαζιερόπλοιων)  
12. Παραχώρηση χώρων σε τρίτους  
13. Διαχείριση αποβλήτων εγκαταστάσεων και πλοίων.  
14. Προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων στον Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ ΑΕ) στο πλαίσιο διασυνοριακής μεταφοράς 
αποβλήτων  

15. Βελτίωση Υποδομών, που αφορά εργασίες συντήρησης ή/και επισκευών των 
υφιστάμενων υποδομών του ΟΛΠ σε λιμενικές υποδομές, συντηρήσεις κτιριακών 
έργων και Η/Μ εξοπλισμού, έτσι ώστε το σύνολο των συνήθως εκτελούμενων 
επισκευών και συντηρήσεων υφιστάμενων υποδομών να είναι περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο. Περιλαμβάνονται οι υποδομές για τα οικολογικά λεωφορεία.  

16. Χρήση οικολογικών λεωφορείων (Eco buses) για τη διενέργεια των εσωτερικών 
μεταφορών επιβατών και χρηστών λιμένα και σύνδεση των πυλών του λιμένα του 
κεντρικού λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας. Τα οικολογικά λεωφορεία θα 
αντικαταστήσουν τα συμβατικά (πετρελαιοκίνητα).  

17. Σταθμοί αυτοκινήτων (parking)  
18. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης εντός λιμένα  
19. Σταθμοί τροφοδοσίας καυσίμων μηχανημάτων και οχημάτων  
 
Σε συνδυασμό με τις παραπάνω λειτουργίες και έργα, αναλύονται εντός της ΜΠΕ και οι 

Περιβαλλοντικές υποδομές του Λιμένα όπως:  
α) διαχείρισης αποβλήτων (απορριμμάτων, λυμάτων, επικίνδυνων, πετρελαιοειδών)  
β) ενέργειας (αποδοτικής κατανάλωσης)  
γ) πρασίνου, φωτοβολταϊκών σταθμών  
δ) εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης, κλπ 
 
xvi. Βασικά Στοιχεία των Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας Έργων 

Φάση κατασκευής έργων 
Αδειοδοτημένα έργα  
1. Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά με σκοπό τη δημιουργία 

συνολικά 6 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350μ. Με 
πρόσφατη τροποποίηση το 2018 με την οποία αδειοδοτήθηκαν ορισμένες αλλαγές στα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο κατασκευής της Α΄ Φάσης του έργου στα 
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πλαίσια βελτιστοποίησης του αρχικού σχεδιασμού. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι 
απαραίτητες εκσκαφές στον πυθμένα θεμελίωσης των έργων μαζί με την ασφαλή 
διαχείριση των βυθοκορημάτων  

2. Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου – Εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγ. 
Νικολάου μήκους 281m. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην 
παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

3. Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ. Το έργο είναι κατασκευασμένο ως προς τον ανατολικό 
προβλήτα και κατασκευασμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος ως προς τον δυτικό 
προβλήτα ενώ υπολείπεται μικρό τμήμα αυτού που αναμένεται σύντομα να 
ολοκληρωθεί οπότε περιλαμβάνεται στη μελέτη κυρίως όσον αφορά στη λειτουργία του.  

4. Προβλήτας Πετρελαιοειδών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην 
παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

5. Ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης για την μετατροπή της σε Μουσείο. Αφορά κυρίως 
σε οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.  

6. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος. Το έργο βρίσκεται σε 
φάση υλοποίησης (Β Φάση), ενώ η νέα πλωτή δεξαμενή είναι ήδη εγκατεστημένη.  

7. Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ) Υποπρόγραμμα 
V, που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  

8. Βυθοκόρηση κεντρικού λιμένα. Έχει υλοποιηθεί και παλαιότερη εκβάθυνση και θα 
απαιτηθεί πρόσθετη εκβάθυνση για λόγους περιοδικής συντήρησης των λειτουργικών 
βαθών. Το έργο είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο από την αρχική ΑΕΠΟ (2006) θα 
πρέπει όμως να επικαιροποιηθεί η αδειοδότησή του με βάση το νεότερο θεσμικό 
πλαίσιο κυρίως όσον αφορά στην περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των 
βυθοκορημάτων.  

9. Πρόσθετη Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου. Το έργο έχει 
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ ως προς την λειτουργία του  

 
Νέα έργα  
1. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους). Η φάση κατασκευής 

περιλαμβάνει τις απαραίτητες βυθοκορήσεις και τις ύφαλες και έξαλες εργασίες για την 
επέκταση του Προβλήτα Ι Ηρακλέους, κατασκευή οικίσκου, διαμορφώσεις 
περιβάλλοντος χώρου και Η/Μ εργασίες.  

2. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ. 
Αποτελεί μικρού μήκους οδικό έργο, που περιλαμβάνει C&C μήκους περί τα 77m  

3. Μετατροπή πενταγωνικής αποθήκης ακτής Μιαούλη σε Επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας. 
Αφορά κυρίως σε οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου και διαμορφώσεις 
περιβάλλοντος χώρου.  

4. Κατασκευή και λειτουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης / Μέσης Τάσης στον Εμπορικό 
Λιμένα Πειραιά και σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Αγίου Γεωργίου  

 
Φάση λειτουργίας  

Κατά τη φάση λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ γίνεται πιστή 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων με στόχο την προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός 
είναι το λιμάνι του Πειραιά να λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους 
κατοίκους της Πειραϊκής και των λοιπών όμορων δήμων ώστε να αποτελέσει ένα 
σύγχρονο και περιβαλλοντικά συνεπή μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και ευημερίας για τον Πειραιά και την εθνική οικονομία.  

Φυσικά στο πλαίσιο της λειτουργίας του λιμένα εφαρμόζονται όλοι οι διεθνείς 
κανονισμοί που σχετίζονται με την ασφάλεια των πλοίων και των επιβατών, την 
προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την υγιεινή 
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και ασφάλεια των εργαζομένων στις επί μέρους δραστηριότητες και αρμοδιότητες. Ακόμα 
εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες εκπαίδευσης του προσωπικού στη λειτουργία του πάσης 
φύσεως ειδικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και στην εξοικείωση με τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας ενώ τηρούνται οι κανόνες τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού 
από εξειδικευμένα συνεργεία εντός των εγκαταστάσεων ή και από εξωτερικά συνεργεία με 
βάση εργολαβίες συντήρησης των έργων που ανατίθενται μέσω διαγωνισμού σε 
εξειδικευμένους αναδόχους.  

Επιπλέον κατά τη λειτουργία του ΟΛΠ, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους με τους εξής 
στόχους:  
• τακτική παρακολούθηση των σημαντικών παραμέτρων για τη διασφάλιση της βέλτιστης 

περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου καθ’ όλη της διάρκεια του χρόνου ζωής του,  
• δημιουργία μητρώου μετρήσεων για την άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση 

της περιβαλλοντικής επίδοσης, επιτρέποντας την πληροφόρηση των αρμοδίων 
υπηρεσιών και των πολιτών της περιοχής,  

• καταχώρηση αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων του Έργου,  

• δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική πιστοποίηση του Υπευθύνου Φορέα 
του Έργου (ΟΛΠ ΑΕ).  
 
Ειδικότερα οι τομείς περιβαλλοντικών παραμέτρων που μετρώνται ή καταγράφονται σε 

τακτική βάση στα πλαίσια του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι οι 
ακόλουθοι: 
• Ατμοσφαιρικό περιβάλλον  
• Ακουστικό περιβάλλον  
• Ποιότητα θαλάσσιων νερών  
• Διαχείριση αποβλήτων (υγρών και στερεών) χερσαίας ζώνης και πλοίων κατά τομέα 

δραστηριότητας  
• Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  
• Αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης  
• Έλεγχος στην κατανάλωση νερού, καυσίμων και ενέργειας  

Σχετικά με τα υγρά και στερεά απόβλητα των πλοίων αλλά και των λιμενικών 
εγκαταστάσεων εφαρμόζεται το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου καθώς και το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων του 
λιμένα, τα οποία υλοποιούνται από πιστοποιημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες υπό την 
εποπτεία της ΟΛΠ ΑΕ.  
Επίσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών διαρροής πετρελαιοειδών στη 
θάλασσα ή επικίνδυνων ουσιών στη χερσαία ζώνη, έχει καταρτιστεί και εφαρμόζεται 
κατάλληλο σχέδιο έκτακτης ανάγκης από πιστοποιημένη εταιρεία.  
Αναλυτικές περιγραφές για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και το 
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δίνονται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας μελέτης 
και στα Παραρτήματα της παρούσας.  
 
Αδειοδοτημένα έργα  
Για τα αδειοδοτημένα έργα υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν 
στη λειτουργίας τους, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως για τα ήδη υλοποιημένα έργα όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω καθώς αυτά έχουν ενσωματωθεί στις υφιστάμενες δραστηριότητες 
του λιμένα. Ακόμα για τα αδειοδοτημένα έργα που αναμένεται η ολοκλήρωση της 
κατασκευής τους, πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί 
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όροι είτε όπως είναι σήμερα ή όπως αναμένεται να τροποποιηθούν με νεότερες 
αποφάσεις.  
 
Νέα έργα  
Με την ολοκλήρωση των έργων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου 
(απομάκρυνση εργοταξίων κ.λπ.) θα εφαρμόζεται ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 
παρακολούθηση για την όσο το δυνατόν έγκαιρη αντιμετώπιση και λήψη κατάλληλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 
λειτουργία τους.  

Η συντήρηση και τη λειτουργία τους θα γίνεται από τον ΟΛΠ βασιζόμενη σε διεθνείς 
προδιαγραφές. 

 
xvii. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενεργείας, 

αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων  
Φάση κατασκευής έργων 
Πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια  
Από τα έργα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ΜΠΕ, αυτά που θα 
απαιτήσουν τις σημαντικότερες ποσότητες υλικών κατασκευής είναι τα λιμενικά έργα 
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά» και «Επέκταση σταθμού 
αυτοκινήτων (λιμένας Ηρακλέους)».  
Για το σύνολο των έργων πλην των ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:  
 Tα απαιτούμενα αδρανή καθώς και λοιπά υλικά κατασκευής (αδρανή, σκυρόδεμα, 

χάλυβας, χυτοσιδηρά τεμάχια, σωληνώσεις, εξοπλισμός, οικοδομικά υλικά, κλπ.) θα 
προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής και από το εμπόριο  

 Δεν θα απαιτηθεί η εγκατάσταση μόνιμου εργοταξιακού χώρου, που να περιλαμβάνει 
μονάδες παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτικών, κ.α.  

 
Για τα έργα «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά» και «Επέκταση 
σταθμού αυτοκινήτων (λιμένας Ηρακλέους)» ισχύουν τα ακόλουθα:  
• η παραγωγή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων και σκυροδεμάτων θα γίνει σε 

μόνιμο εργοτάξιο που βρίσκεται στην περιοχή της υφιστάμενης «Γ1 Διαχείρισης»  
• για την πλήρωση των κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων (caissons) και στις έξαλες 

επιχώσεις (>+0,5m και άνω) θα χρησιμοποιηθούν υλικά βυθοκόρησής (βλ. παρακάτω)  
• για την πλήρωση των κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων καθώς και στις έξαλες 

επιχώσεις (>+0,5m και άνω) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκωρία τύπου ΕΑF της 
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ όπως έχει ήδη προβλεφθεί και στα έργα 
επέκτασης του Προβλήτα ΙΙΙ και αφού προηγουμένως έχουν ληφθεί οι απαραίτητες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Ειδικά στο έργο της Επέκτασης του 
Επιβατικού Λιμένα όπου θα προκύψουν σημαντικές ανάγκες σε υλικά λατομείου η 
χρήση σκωρίας αποτελεί μια περιβαλλοντικά προτιμητέα λύση καθώς  

• συμβάλλει στην επίλυση του περιβαλλοντικού ζητήματος που έχει προκύψει με τον 
ανενεργό χώρο της παραλιακής περιοχής Ασπροπύργου στον οποίο έχει συσσωρευτεί 
η σκωρία τύπου EAF από την λειτουργία - έως το 1998 - της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  

• μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων (αδρανή υλικά λατομείου)  
• μειώνει τις ατμοσφαιρικές εκπομπές και οχλήσεις στο οικιστικό περιβάλλον αφού ο 

χώρος απόληψης βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση από άλλα νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και επομένως για τη μεταφορά της απαιτούνται λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα  

• τα λοιπά απαραίτητα αδρανή υλικά κατασκευής θα προμηθευτούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής  

• λοιπά υλικά όπως δομικός χάλυβας, ασφαλτικά κλπ. θα προμηθευτούν από το εμπόριο  
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Πίνακας Αναγκαία υλικά κατασκευής έργου Επέκτασης Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-

νότια πλευρά 
Έργο  Υλικά (m3)  

 

 

 Πλήρωση caissons 

(m3) - βυθοκορήματα  

Σκυρόδεμα (m3)  

- (caissons, piles κλπ.)  

Έξαλες επιχώσεις (m3)  

(>+0,5m και άνω)  

 Έδραση κρηπιδώματος 

και επιχώσεις 

Πλήρωση 

caissons 

   

Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα Πειραιώς-

νότια πλευρά Α φάση  

~3.500.000 υλικά 
λατομείου  

~320.000 αδρανή 
υλικά ή σκωρία  

~260.000 από 
εκβάθυνση Κεντρικού 

Λιμένα ή άλλα λιμενικά 

έργα του ΟΛΠ  

Παραγωγή στο 
εργοτάξιο/εμπόριο  

165.400  
σκωρία, αδρανή υλικά  

 
Πίνακας Επέκταση σταθμού αυτοκινήτων (λιμένας Ηρακλέους) 

Έργο  Υλικά Λατομείων 
(m3)  

  Πλήρωση 
caissons  

 Σκυρόδεμα 
(m3)  
(caissons, 
ανωδομή 
κλπ.)  

Έξαλες 
επιχώσεις (m3)  
(>+0,5m και 
άνω)  

 Έδραση 
κρηπιδώματος 
κλπ.  

Πλήρωση 
caissons (m3)  

Έξαλες 
επιχώσεις  

βυθοκορήματα  Σκωρία    

Επέκταση 
σταθμού 
αυτοκινήτων 
(λιμένας 
Ηρακλέους)  

307.500  ~25.300  37.290  ~25.300 από το 
ίδιο το έργο  

5.110  26.010  20.700 
βυθοκορήματα 
από το ίδιο το 
έργο  

 
Προβλέπεται επίσης περιορισμένη κατανάλωση νερού για τις κατασκευαστικές εργασίες 

και τη διαβροχή ακάλυπτων εδαφικών περιοχών για την αντιμετώπιση της σκόνης 
προερχόμενο από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω του δικτύου ύδρευσης της λιμενικής ζώνης.  

Επίσης, θα απαιτηθούν καύσιμα για τα πάσης φύσεως χωματουργικά και δομικά 
μηχανημάτων του εργοταξίου καθώς και τα λοιπά φορτηγά οχήματα και πλωτά μέσα για 
τη διακίνηση των υλικών του εργοταξίου και την απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών 
προς τελική διαχείριση/διάθεση.  
 
Διάθεση βυθοκορημάτων  
Για τα παραγόμενα βυθοκορήματα προτείνεται ο κάτωθι τρόπος διαχείρισης ανά έργο:  
Βελτίωση Υποδομών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση του Περάματος  

Όσα από τα υλικά βυθοκόρηση της Β΄ Φάσης του Έργου (περί τις 6.000 m3) δεν 
μπορούν να απορροφηθούν πλέον από το έργο της επέκτασης του Προβλήτα ΙΙΙ, καθώς 
αυτό πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση κυψελωτών 
φορέων ή στις έξαλλες επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m στα έργα «Επέκταση 
Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά» ή «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)». 

 
Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά - Α Φάση  

Από το έργο θα προκύψει ποσότητα 300.000m3 υλικών βυθοκόρησης που θα 
αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην ήδη αδειοδοτημένη θαλάσσια περιοχή με 
συντεταγμένες:  
• (Α: Φ=37ο 51' 00''Β, Λ=23ο 33' 00'' Α),  
• (Β: Φ=37ο 51' 00'' Β, Λ = 23ο 35' 00'' Α),  
• (Γ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 33' 00'' Α) και  
• (Δ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 35' 00'' Α)  
 
Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  
Από το έργο θα προκύψουν οι ακόλουθες ποσότητες βυθοκορημάτων που θα 
διαχειριστούν ως εξής  
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• 60.600m3 χονδρόκοκκων υλικών που θα αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην 
ανωτέρω θαλάσσια περιοχή  

• 46.000m3 λεπτόκοκκων υλικών τα οποία εν μέρει θα χρησιμοποιηθούν για πλήρωση 
των κυψελωτών φορέων κατασκευής του έργου (caissons) και τα υπόλοιπα για έξαλλες 
επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m στο χώρο επέκτασης του προβλήτα.  

 
Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα  
Από το έργο θα προκύψει ποσότητα 260.000 m3 λεπτόκοκκων κυρίως υλικών τα οποία 
εν μέρει θα χρησιμοποιηθούν για πλήρωση των κυψελωτών φορέων (caissons) 
κατασκευής του έργου Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά ή σε έξαλλες 
επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m ή θα αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην ήδη 
αδειοδοτημένη θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες όπως ως άνω.  
 
Λοιπά πλεονάζοντα, άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν  
Οι σημαντικότερες ποσότητες λοιπών πλεοναζόντων υλικών αφορούν σε  
• 6.000 m3 περίσσειας υλικών εκσκαφής, χωματουργικής φύσεως από το οδικό έργο της 

υπόγειας διασύνδεσης  
• 2.300 m3 υλικών αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας από το 

οδικό έργο της υπόγειας διασύνδεσης  
• 40.200 m3 υλικών αποξήλωσης και καθαιρέσεων δομικών κατασκευών λιμενικών 

έργων από σκυρόδεμα  
 
Φάση λειτουργίας των έργων 
Όσον αφορά στις καταναλώσεις νερού, καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας το 2017:  
• η συνολική κατανάλωση νερού που κατέγραψε ο ΟΛΠ ανήλθε στα 557.304 m3 εκ των 

οποίων τα 49.598 m3 καταναλώθηκαν στις διάφορες εγκαταστάσεις και τα 507.706 m3 
παραδόθηκαν σε πλοία.  

• η συνολική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (ΟΛΠ ΑΕ) ανήλθε σε 1.153 m3, 
αμόλυβδης βενζίνης σε 67 m3 και πετρελαίου θέρμανσης σε 153 m3.  

• η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 52.273 MWh  
 

Τα νέα έργα (αδειοδοτημένα και μη) δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα 
υφιστάμενα επίπεδα καταναλώσεων νερού, ενέργειας και καυσίμων.  

Το 2017 τα αποβλήτα πλοίων που διαχειρίστηκαν η ΟΛΠ ΑΕ και η ΣΕΠ ΑΕ ανήλθαν σε 
251.638 και 15.852 τόνους αντίστοιχα.  

Το 2017 τα αποβλήτα εγκαταστάσεων που διαχειρίστηκαν η ΟΛΠ ΑΕ και η ΣΕΠ ΑΕ 
ανήλθαν σε 1.318 και 650 τόνους αντίστοιχα.  

Από τη λειτουργία των νέων έργων θα παράγονται ποσότητες αποβλήτων, σημαντικά 
μικρότερες από αυτές που μέχρι σήμερα παράγει η συνολική δραστηριότητα του λιμένα, 
και πάντως γενικών κατηγοριών ΕΚΑ που ήδη διαχειρίζεται σήμερα ο ΟΛΠ και η ΣΕΠ. 

 
xviii. Στόχος και σκοπιμότητα του έργου 
Θεσμικό πλαίσιο ΟΛΠ ΑΕ 
Ο ΟΛΠ είναι το νομικό πρόσωπο, που έχει αναλάβει τη διοίκηση και τη λειτουργία του 

Λιμένα Πειραιά. Συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δυνάμει του Νόμου 
4748/1930, ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 1559/1950 και κυρώθηκε 
με τον Νόμο 1630/1951, όπως έκαστος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. Το 1999, ο ΟΛΠ μετασχηματίστηκε σε μετοχική ανώνυμη εταιρεία.  

Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιέχονται στο Άρθρο τριακοστό πέμπτο 
(35) του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145/27.7.2001), το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ 
συνήψαν στις 13 Φεβρουαρίου 2002 σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση του 2002). Με τη 
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Σύμβαση του 2002, το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στον ΟΛΠ το αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, των κτιρίων και υποδομών που 
συμπεριλαμβάνονται στον Λιμένα Πειραιά, για αρχική διάρκεια σαράντα (40) ετών, υπό 
τους εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και συμφωνίες. Ορισμένες τροποποιήσεις 
στη Σύμβαση του 2002, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διάρκειας της 
παραχώρησης κατά δέκα (10) έτη, εγκρίθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
δυνάμει κοινής υπουργικής απόφασης στις 19 Νοεμβρίου 2008 (ΦΕΚ Β' 
2372/21.11.2008). Οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν περιελήφθησαν σε πρόσθετη 
στη Σύμβαση του 2002 πράξη, που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
ΟΛΠ στις 18 Νοεμβρίου 2008 (η Προσθήκη του 2008). Στη συνέχεια, η Σύμβαση του 
2002, όπως τροποποιήθηκε από την Προσθήκη του 2008, κυρώθηκε δυνάμει των 
Άρθρων 1 και 3 του Νόμου 3654/2008 (ΦΕΚ Α' 57/3.4.2008).  

Στις 25 Νοεμβρίου 2008, ο ΟΛΠ συνήψε σύμβαση παραχώρησης (η Σύμβαση ΣΕΠ του 
2008) με την εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» (ΣΕΠ) ως 
παραχωρησιούχο και την Cosco Pacific Limited (Cosco Pacific) ως εγγυητή. Ακολούθως, 
η Σύμβαση ΣΕΠ του 2008 κυρώθηκε δυνάμει του Άρθρου 1 του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ Α' 
52/30.3.2009). Στις 26 Ιουλίου 2011, ο ΟΛΠ και η ΣΕΠ συμφώνησαν να προβούν σε 
τροποποίηση της Σύμβασης ΣΕΠ του 2008 (Τροποποίηση ΣΕΠ του 2011), η οποία 
επίσης κυρώθηκε στη συνέχεια δυνάμει του Άρθρου 327 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 
86/11.4.2012). Στις 30 Αυγούστου 2013, ο ΟΛΠ και η ΣΕΠ συμφώνησαν τον 
διακανονισμό ορισμένων θεμάτων για τα οποία υπήρχε αντιδικία μεταξύ του ΟΛΠ και της 
ΣΕΠ (ο Διακανονισμός ΣΕΠ). Ο Διακανονισμός ΣΕΠ προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
αναστολή των εγγυημένων ανταλλαγμάτων παραχώρησης που είχαν συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο της Σύμβασης ΣΕΠ του 2008, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και επέκταση των 
λειτουργιών του ΟΛΠ στον Λιμένα Πειραιά. Στις 25 Νοεμβρίου 2014 ο ΟΛΠ και η ΣΕΠ 
συμφώνησαν να προβούν σε μια ακόμα τροποποίηση της Σύμβασης ΣΕΠ του 2008 
(Τροποποίηση ΣΕΠ του 2014), η οποία κυρώθηκε δυνάμει του Άρθρου 18 του Νόμου 
4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269/24 Δεκεμβρίου 2014) με ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου 2014. Το 
αντικείμενο της Σύμβασης ΣΕΠ του 2008, όπως τροποποιήθηκε από την Τροποποίηση 
ΣΕΠ του 2011 και την Τροποποίηση ΣΕΠ του 2014 (από κοινού, η Σύμβαση 
Υποπαραχώρησης ΣΕΠ), αφορά στην υποπαραχώρηση στη ΣΕΠ των προβλητών Π και 
ΙΠ του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά (στο Ικόνιο) για αρχικό 
διάστημα τριάντα ετών με δύο εν δυνάμει πενταετείς παρατάσεις (η Υποπαραχώρηση 
ΣΕΠ).  

Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΛΠ ολοκληρώνεται με την Σύμβαση Παραχώρησης – 
2016ΣΠ (Νόμος 4404/7-07-2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 
Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις») με την παράλληλη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου 
μετοχών της εταιρείας στην COSCO PACIFIC Co.  

Η Παραχώρηση (όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 του Νόμου) αφορά στους ακόλουθους 
χώρους, υποδομές, ανωδομές και κτίρια (από κοινού τα Στοιχεία Παραχώρησης):  
(α) το σύνολο των χερσαίων χώρων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης1, πλην των 

Εξαιρουμένων Χώρων και Στοιχείων,  
(β) τη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη, με την επιφύλαξη των περιορισμών που παρατίθενται 

στο Άρθρο 4.3·και  
(γ) το σύνολο των υποδομών, των ανωδομών και των κτιρίων, που υφίστανται τώρα ή στο 

μέλλον εντός της Περιμέτρου της Ζώνης Παραχώρησης (υπεργείως ή υπογείως), αλλά, 
σε καθεμιά από τις προηγούμενες περιπτώσεις, εξαιρώντας:  
i. τους χώρους, τις υποδομές, ανωδομές και κτίρια, που εξαιρούνται βάσει του Νόμου 

3654/2008 (ΦΕΚ A’ 57/3.4.2008) και απαριθμούνται στο Μέρος Ι του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία του Ν. 4404/2016, με 
την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που προσδιορίζονται στο Μέρος IV του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία του Ν. 4404/2016 ·  

ii. τους χώρους, τις υποδομές, ανωδομές και κτίρια, που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση του έργου δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών και 
απαριθμούνται στο Μέρος II του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 Εξαιρούμενοι Χώροι και 
Στοιχεία του Ν. 4404/2016, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που 
προσδιορίζονται στο Μέρος IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5·  

iii. ορισμένα τμήματα οικιστικών περιοχών, δημόσιων δρόμων ή/και κοινόχρηστων 
χώρων εντός της προβλεπόμενης Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, αλλά εκτός των 
λειτουργικών ορίων του ΟΛΠ (μαζί με τους χώρους και στοιχεία που κατονομάζονται 
στις προηγούμενες υποπαραγράφους, οι Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία),  

iv. εξαιρώντας επιπλέον χώρους, υποδομές, ανωδομές και κτίρια, που τυχόν 
απαιτούνται για τους σκοπούς που παρατίθενται στο Άρθρο 20.1, υπό την 
προϋπόθεση ότι, εφόσον οποιοσδήποτε εν λόγω χώρος ή στοιχείο δεν 
χρησιμοποιείται πλέον για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο 
Άρθρο 20.1, τότε για τα εν λόγω στοιχεία θα ισχύουν οι διατάξεις του Μέρους V του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία του Ν. 4404/2016.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) 
στους «εξαιρούμενους χώρους» (χερσαίες εκτάσεις και κτίρια) που αναφέρονται στα Μέρη 
III και IV του Παραρτήματος 3.5 (Εξαιρούμενοι χώροι και στοιχεία) της Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ) Α.Ε., που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α΄ 126), στις ενότητες Δήμος Πειραιά - 
Δήμος Περάματος - Δήμος Σαλαμίνας του Μέρους III με αριθμούς 2, 3, 4, 5 και 6 και στις 
ενότητες Δήμος Πειραιά - Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Δήμος Περάματος - Δήμος 
Σαλαμίνας του Μέρους IV με αριθμούς 7,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 
28, 30, 31, 32, 33 και 34, η χρήση και εκμετάλλευση ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και 
μόνον από τους Δήμους στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων βρίσκονται. 

 
xix. Προγραμματικοί στόχοι Λιμένα Πειραιώς 
Η ταυτότητα του Λιμένα Πειραιώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εδαφική συνοχή 

και την ευημερία των νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
την προώθηση της θαλάσσιας αριστείας και την αειφόρο ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας, όπως τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο ισορροπημένης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινοτήτων, της θάλασσας και της ξηράς.  

Σύμφωνα με τη 2016ΣΠ η αποστολή του Λιμένα Πειραιώς περιλαμβάνει:  
(i) την απρόσκοπτη λειτουργία και την παροχή αδιάλειπτων υπηρεσιών ως το λιμάνι-

ομφαλός που συνδέει το Αιγαίο και τις ηπειρωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας,  

(ii) τη συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, κοινωνική και 
κοινοτική ευημερία, σε συνάρτηση με τη κομβική μακροοικονομική του σημασία,  

(iii) τη χρήση του ως θαλάσσιας διόδου προς την Ελλάδα και την καρδιά της ηπειρωτικής 
Ευρώπης, κατέχοντας πρωτοποριακή θέση στο παγκόσμιο εμπόριο, στην 
περιβαλλοντική διαχείριση, στην αξιολόγηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και 
στην οικονομική ευημερία,  

(iv) την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και τη συνεισφορά προστιθέμενης 
αξίας σε καθεμιά από τις περιοχές που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, και  

(v) την υιοθέτηση ορθολογικών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών και την επιβολή προληπτικών, ευέλικτων και αποτελεσματικών πολιτικών 
και διαδικασιών για την εκπλήρωση της αποστολής του και την επίτευξη του οράματός 
του.  
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Μελλοντική Προοπτική του Λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τη 2016ΣΠ:  

Ο Λιμένας Πειραιώς σκοπείται να εξελιχθεί σε υπόδειγμα ολοκληρωμένου λιμένα, που 
θα προσφέρει μία πλήρη σειρά υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου σε επιβάτες, φορτία και 
πλοία, καθώς και σε κορυφαίο διηπειρωτικό κόμβο, που θα προσελκύει και θα διευκολύνει 
την ομαλή δρομολόγηση εμπορικών ροών προς, από και εντός της Ευρώπης. 

 
xx. Στόχος και σκοπιμότητα αδειοδοτημένων έργων 
1. Νότια επέκταση επιβατικού λιμένα για κρουαζιέρα (Α’ Φάση)  
Ο Πειραιάς αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο και 

έναν από τους μεγαλύτερους διεθνώς στην εξυπηρέτηση της κίνησης μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων. Ο Λιμένας Πειραιά έχει μια ταχύτατη αύξηση την τελευταία δεκαετία σε 
κίνηση επιβατών κρουαζιέρας και παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελλιμενισμού σε 9 -
11 κρουαζιερόπλοια.  

Η προνομιούχος γεωγραφική θέση που κατέχει η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αλλά 
και το πλήθος αρχαιολογικών χώρων της χώρας και των νησιών του Αιγαίου, θα 
μπορούσαν να καταστήσουν το Λιμένα Πειραιώς τον κύριο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας 
στην περιοχή της Μεσογείου (κέντρο αναχωρήσεων και τερματισμού των 
κρουαζιερόπλοιων-Home Port), γεγονός που θα σήμαινε τεράστια οφέλη άμεσα και 
έμμεσα για τον λιμένα, την ευρύτερη περιοχή και την εθνική οικονομία. Ο στόχος αυτός 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την 
εξυπηρέτηση πολύ μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, που ναυπηγούνται σήμερα διεθνώς με 
ταχύτατους ρυθμούς.  

Ο ΟΛΠ επενδύοντας στις τεράστιες δυνατότητες που έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας καθώς επίσης και στη δυναμική ανάπτυξη που παρατηρείται στον τομέα της 
κρουαζιέρας έχει δρομολογήσει την κατασκευή – επέκταση του νοτίου μετώπου του 
επιβατικού λιμένα για την δημιουργία 6 νέων θέσεων φιλοξενίας μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων νέας γενεάς (Α’ και Β’ φάση έργων μαζί). Οι θέσεις αυτές θα μπορούν 
να δέχονται τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που κυκλοφορούν και ναυπηγούνται σήμερα 
σε όλον τον κόσμο με μήκος που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 400m.  

Τα υπόψη έργα θα προσφέρουν όλες τις σύγχρονες υποδομές για τον ασφαλή και 
άνετο ελλιμενισμό αυτών των πλωτών πολιτειών (δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης 
λυμάτων πλοίων, ρευματοδότησης, δίκτυο οπτικών ινών, κλπ).  

2. Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου Αγ. Νικολάου  
Πρόκειται για τη διαμόρφωση κρηπιδότοιχου μήκους 281m στην περιοχή Αγ. Νικολάου 

με σκοπό την προσθήκη μίας ακόμα νέας θέσης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και με 
σκοπό να συνδυαστεί η λειτουργία του με την πενταγωνική αποθήκη που προβλέπεται να 
μετατραπεί σε επιβατικό σταθμό. Η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί.  

3. Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ.  
Είναι ο μεγαλύτερος προβλήτας του Εμπορευματικού Σταθμού Πειραιά ο οποίος είναι 

ολοκληρωμένος στο μεγαλύτερο μέρος του και εκκρεμεί μικρό τμήμα στη θέση του πρώην 
προβλήτα πετρελαιοειδών που αφορά στο δυτικό τμήμα του προβλήτα  

4. Προβλήτας Πετρελαιοειδών 
Είναι νέος σύγχρονος προβλήτας πετρελαιοειδών που έχει κατασκευαστεί στο νότιο 

άκρο του δυτικού προβλήτα ΙΙΙ μαζί με τους αγωγούς μεταφοράς προς τις ανάντη 
δεξαμενές πετρελαίου των εταιρειών. Το έργο είναι ήδη ολοκληρωμένο.  

5. Ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης  
Η πέτρινη αποθήκη είναι παλαιό κτίριο σε εγκατάλειψη το οποίο έχει αποφασιστεί η 

ανακαίνισή της και η μετατροπή της σε Μουσείο εντός του ΟΛΠ.  
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6. Βελτίωση Υποδομών ΝΕΒ Περάματος –νέα πλωτή δεξαμενή  
Η βελτίωση των υποδομών στη ΝΕΒ Περάματος σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 

μίας νέας πλωτής δεξαμενής και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων στοχεύει στην ανάπτυξη 
της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στον ΟΛΠ, η οποία βρισκόταν σε παρακμή 
τα τελευταία χρόνια και οι αντίστοιχες υποδομές είχαν παραμείνει πλήρως ασυντήρητες. 
Έτσι, σκοπός του έργου είναι η σημαντική ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευής και η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως σε ντόπιο και έμπειρο δυναμικό που σήμερα 
βρίσκεται σε ανεργία.  

7. Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ) 
(Υποπρόγραμμα V)  

Το έργο αποσκοπεί στην επέκταση του έμπροσθεν θαλάσσιου μετώπου των ιδιωτικών 
ναυπηγείων προκειμένου να αυξήσουν την ωφέλιμη επιφάνεια εργασιών και να 
διαμορφωθεί ένα ενιαίο θαλάσσιο μέτωπο στο σύνολο των μονάδων. Ορισμένες 
επιχειρήσεις έχουν ήδη υλοποιήσει την επέκταση ενώ αρκετοί άλλοι δεν την έχουν 
υλοποιήσει, οπότε το έργο ολοκληρώνεται τμηματικά.  

8. Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα  
Αποτελεί σημαντικό έργο για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του 

Κεντρικού Λιμένα τόσο εντός του δίαυλου εισόδου των πλοίων όσο κυρίως κοντά στους 
προβλήτες όπου τα βάθη έχουν μειωθεί σημαντικά υπό την επίδραση της προπέλας των 
πλοίων αλλά και εισροών φερτών υλών μέσω των δικτύων ομβρίων.  

 
xxi. Στόχος και σκοπιμότητα νέων έργων 

1. Μετατροπή Πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθμό  
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση/ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας Πενταγωνικής 
αποθήκης του ΟΛΠ που βρίσκεται στο ένα άκρο του κτιρίου της Παγόδας, σε Επιβατικό 
Σταθμό Κρουαζιέρας, με σκοπό να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε 
διακίνηση ατόμων κρουαζιέρας και ειδικότερα του προσκείμενου νέου προβλήτα Αγ. 
Νικολάου. 
2. Επέκταση Λιμένα Ηρακλέους  
Το έργο της «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)» 
αφορά στην αναδιαρρύθμιση –ανάπτυξη του λιμένος Ηρακλέους ώστε να υποδεχτεί τις 
λειτουργίες του υφιστάμενου Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων «Γ1 Διαχείριση» με 
ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας του σταθμού από 2.300 αυτοκίνητα (IX) σήμερα σε 
5.735.  
3. Υπόγεια διασύνδεση με χώρο πρώην ΟΔΔΥ  
Με την υλοποίηση του έργου, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη οδική σύνδεση, αποκλειστικά 
εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης (ΧΛΖ) του ΟΛΠ, δύο σημαντικών για την λειτουργία 
του εμπορικού λιμένα περιοχών, που βρίσκονται εκατέρωθεν της Λεωφ. Δημοκρατίας, 
χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής εκτός της 
ΧΛΖ, από την κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων. Συγκεκριμένα, με το υπόψη 
έργο, συνδέεται οδικά, εσωτερικά της Χερσαίας Λιμενικής Περιοχής, το 
προγραμματιζόμενο Κέντρο Εφοδιασμού στην περιοχή του πρώην χώρου ΟΔΔΥ, ο 
χώρος Διακίνησης Αυτοκινήτων (Car Terminal) Γ2 και κατ’ επέκταση οι προβλήτες I, II και 
ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) που βρίσκονται στα δυτικά και σε 
εγγύτητα του Car Terminal Γ2. Επισημαίνεται ότι με την οδική σύνδεση των ανωτέρω 
αναφερομένων περιοχών θα επιτευχθεί και ενοποίηση των τελωνειακών χώρων μετά και 
την κατασκευή του νέου κέντρου αποθήκευσης και διανομής που προβλέπεται να 
κατασκευαστεί από τον ΟΛΠ στην περιοχή του πρώην χώρου ΟΔΔΥ.  
4. Κατασκευή και λειτουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης / Μέσης Τάσης στον 
Εμπορικό Λιμένα Πειραιά και σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Αγίου Γεωργίου  
Ο Υ/Σ θα εξυπηρετεί τους Προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ ενώ θα έχει και δυνατότητα 
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εξυπηρέτησης του υπόλοιπου τμήματος του εμπορικού του λιμένα και των 
ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών που διενεργούνται στο μώλο Δραπετσώνας. 

 
xxii. Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Το 2000, καταρτίστηκε το Επενδυτικό-Αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου 2000-

2006 που περιελάβανε τα ακόλουθα έργα ταξινομημένα σε Υποπρογράμματα, ως εξής:  
• Υποπρόγραμμα Ι: Περιλαμβάνει τα αναγκαία λιμενικά έργα και τους βοηθητικούς 

χώρους στον σταθμό Ε/Κ ΄΄Ελ. Βενιζέλος΄΄ στο Ν. Ικόνιο και ειδικότερα τη διαμόρφωση 
των προβλητών.  

• Υποπρόγραμμα ΙΙ: Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου Η/Μ 
εξοπλισμού στους προβλήτες.  

• Υποπρόγραμμα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής στο εμπορικό λιμάνι 
διακίνησης συμβατικού φορτίου. Με το υποπρόγραμμα αυτό, έχει υλοποιηθεί η 
θωράκιση του κυματοθραύστη Δραπετσώνας και η δημιουργία χερσαίων χώρων στην 
περιοχή Καρβουνόσκαλας – Κερατσινίου. Συμπεριλαμβάνεται η μετεγκατάσταση του 
SILO αποθήκευσης δημητριακών λιμένος Πειραιώς που δεν υλοποιήθηκε τελικά.  

• Υποπρόγραμμα IV: Περιλαμβάνει τα απαραίτητα έργα για τη μετατροπή, δηλαδή τη 
διαμόρφωση των απαιτούμενων λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων στον Κεντρικό 
Λιμένα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των επιβατικών πλοίων και των διακινούμενων 
επιβατών και οχημάτων στην περιοχή αυτή. Επίσης περιλαμβάνει την ανάπλαση και 
αξιοποίηση χώρων του Κεντρικού Λιμένα ώστε να προσελκυσθούν νέες δραστηριότητες 
υπηρεσιών σχετικών κυρίως με την ναυτιλία. Με το πρόγραμμα αυτό έχουν ήδη 
υλοποιηθεί λιμενικά έργα μικρής έκτασης τα οποία αφορούν στην κατασκευή μικρών 
προβλητών για την διευκόλυνση πρόσδεσης και ελλιμενισμού Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων, ενώ 
υλοποιούνται τα έργα ανάπλασης – αναβάθμισης χερσαίων χώρων λιμένος και η 
ανακαίνιση – εξωραϊσμός κτιριακών εγκαταστάσεων στον Κεντρικό Λιμένα. Ακόμα 
περιλαμβάνονται η εκβάθυνση του Κεντρικού Λιμένα, το μέσο σταθερής τροχιάς του 
ΟΛΠ που δεν έχει υλοποιηθεί, η κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή «Παλατάκι», 
η σύνδεση του επιβατικού λιμένα με τον σταθμό ΗΣΑΠ, η ανάπλαση της περιοχής 
Βασιλειάδη – Καστρακίου που δεν έχει υλοποιηθεί και τέλος, η κατασκευή του υπόγειου 
σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή του εκθεσιακού κέντρου του ΟΛΠ.  

• Υποπρόγραμμα V: Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα (διαμόρφωση νέου 
θαλάσσιου μετώπου) για την ανάπτυξη του ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα του ΟΛΠ στο 
Ν. Ικόνιο. Η επιχωμάτωση της θαλάσσιας ζώνης και η διαμόρφωση νέου θαλάσσιου 
μετώπου με κρηπιδότοιχο έχει υλοποιηθεί τμηματικά. Επίσης περιλαμβάνει τη 
δημιουργία λιμενίσκου σκαφών στην περιοχή «Αρμός» του Δήμου Περάματος που δεν 
έχει περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί.  

• Υποπρόγραμμα VI: Περιλαμβάνει τα έργα συγκοινωνιακής υποδομής στο λιμενικό 
συγκρότημα του ΟΛΠ και συγκεκριμένα την κατασκευή της Περιφερειακής Λεωφόρου 
Πειραιά – Σχιστού, η οποία θα ξεκινά από τη θέση ΄΄Αγ. Διονύσιος΄΄, στην Ακτή Κονδύλη 
του Πειραιά και καταλήγει στη Λεωφόρο Σχιστού, έχει δε συνολικό μήκος 8,2 χλμ.  

 
Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα εκπονήθηκαν τεχνικές μελέτες σε διαφορετικά 

επίπεδα ωριμότητας και πληρότητας (όπως μελέτες σκοπιμότητας, προκαταρκτικές, 
υποστηρικτικές, προμελέτες, οριστικές μελέτες, κλπ), ενώ ακόμα εκπονήθηκε Γενικό 
Σχέδιο Έργων Ανάπτυξης του Λιμένος Πειραιώς (Master Plan) το οποίο εγκρίθηκε από 
την ΕΣΑΛ και τέλος εκπονήθηκε ΜΠΕ, η οποία κατατέθηκε το 2005 στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 104050/17-05-2006 ΚΥΑ και 
αφορούσε το Αναπτυξιακό Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΟΛΠ ΑΕ με χρόνο ισχύος μέχρι το 
τέλος 2015. Κατά τις γνωμοδοτήσεις επί του έργου από συναρμόδιες υπηρεσίες, υπήρξε 
κατά πλειοψηφία διαφωνία για τα προγραμματιζόμενα έργα από το Νομαρχιακό 
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Συμβούλιο Αθηνών-Πειραιώς-Νομ. Διαμ. Πειραιώς (με την 100/2005 απόφασή του), ενώ 
από τις λοιπές υπηρεσίες υπήρξε είτε σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη με 
προϋποθέσεις ή τέλος απουσία αντιρρήσεων για το έργο.  

Το επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ όπως εγκρίθηκε στην πιο πάνω 
ΑΕΠΟ του 2006, περιλάμβανε τα ακόλουθα έργα που κατατάσσονται στα παρακάτω 
υποπρογράμματα:  

Υποπρόγραμμα I & II  
 Επέκταση και εξοπλισμός του προβλήτα Ι  
 Επέκταση και εξοπλισμός του προβλήτα ΙΙ  
 Επέκταση και εξοπλισμός του προβλήτα ΙΙΙ  

 
Υποπρόγραμμα III  

 Έργα υποδομής στο εμπορικό λιμάνι διακίνησης συμβατικού φορτίου  
 Θωράκιση κυματοθραύστη Δραπετσώνας  
 Δημιουργία χερσαίων χώρων στην περιοχή καρβουνόσκαλας Κερατσινίου  
 Ολοκλήρωση προβλήτα Ι λιμένος Ηρακλέους  
 Μετεγκατάσταση SILO αποθήκευσης δημητριακών  

 
Υποπρόγραμμα IV  

• Κατασκευή λιμενικών έργων (προβλητών) μικρής έκτασης  
• Ανακαίνιση-εξωραϊσμός κτιριακών εγκαταστάσεων στον Κεντρικό λιμένα  
• Εκβάθυνση κεντρικού λιμένα  
• Μέσο σταθερής τροχιάς  
• Κατασκευή ελικοδρομίου στην περιοχή «Παλατάκι»  
• Σύνδεση επιβατικού λιμένα Πειραιά με σταθμό ΗΣΑΠ  
• Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην περιοχή της πλατείας Μ. Μερκούρη-Αγ. Νικολάου 

περίπου 750 θέσεων.  
 

Υποπρόγραμμα V  
• Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα ΟΛΠ  
 

Υποπρόγραμμα VI 
• Περιφερειακή λεωφόρος Πειραιά-Σχιστού, περιλαμβάνει 5 τμήματα. Στο τμήμα 

Λιπάσματα-Μώλος Δραπετσώνας, θα κατασκευαστεί κατευθείαν γέφυρα μήκους 275μ 
που περνάει πάνω από τις οδούς Κοντοπούλου, Μπότσαρη και Πορφύρα χωρίς να 
προηγηθεί η πρώτη φάση της ισόπεδης μορφής του έργου.  

 
Την περίοδο ισχύος της ΑΕΠΟ του 2006, υπήρξαν νεότερες τροποποιήσεις αυτής για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση νεότερων έργων ή παρεμβάσεων απαραίτητων για την 
ανάπτυξη του λιμένα. Για τα έργα αυτά εκπονήθηκαν οι σχετικές τεχνικές μελέτες και 
χορηγήθηκε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση μέσω τροποποιήσεων της αρχικής ΑΕΠΟ 
κατόπιν υποβολής του σχετικού Φακέλου Τροποποίησης της ΑΕΠΟ προς την 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σημερινή ΔΙ.ΠΑ). Όσον αφορά τα νεότερα αυτά έργα συνοδευόταν και 
από την αντίστοιχη τροποποίηση του αρχικού Master Plan. Οι εκδοθείσες τροποποιήσεις 
της ΑΕΠΟ είναι οι ακόλουθες:  
1. Με την απόφαση Α.Π. 125092/04-01-2007, επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ στην 

οποία συμπληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία επέκτασης κατά 80m του θαλάσσιου 
μετώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος (Καρνάγια).  

2. Με την απόφαση Α.Π. 101540/03-11-2008 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ στην 
οποία συμπληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία:  
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• Κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, μήκους 281m στην περιοχή Αγ. 
Νικολάου και στη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στο λιμένα Αλών κατά 20m 
περίπου, έμπροσθεν του σταθμού ΗΣΑΠ.  

• Πρόσθετη επέκταση του νέου προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου και δημιουργία 
χερσαίου χώρου της τάξης των 8.600 m2.  

3. Με την απόφαση ΚΥΑ 145184/02-10-2009 Τροποποίηση της με Α.Π. 
104050/17.05.2006 ΚΥΑ εκδίδονται οι νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι: «Μετεγκατάσταση 
Σιλό αποθήκευσης Δημητριακών Λιμένος Πειραιώς». Η υλοποίηση του έργου έχει 
παγώσει λόγω παύσης λειτουργίας του Σιλό.  

4. Με την απόφαση Α.Π. 170400/11-09-2013 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, κατόπιν 
υποβολής νέας Μ.Π.Ε., στην οποία συμπληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία της 
επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά προς τη νότια πλευρά για την εξυπηρέτηση 
κρουαζιερόπλοιων, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

• Εξωτερικά και εσωτερικά λιμενικά έργα  
• Πρόσθετους χερσαίους χώρους  
• Κτίριο επιβατικού σταθμού  
• Επέκταση γραμμής του μέσου σταθερής τροχιάς από το Παλατάκι έως την 

προτεινόμενη επέκταση.  
• Διαμόρφωση οδικού δικτύου πρόσβασης στο έργο.  

5. Με την απόφαση Α.Π. 166713/04-11-2013 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, στην 
οποία συμπληρώθηκε η κατασκευή έργων ανάπλασης για τη δημιουργία χώρου 
πρασίνου και αναψυχής στην περιοχή Καστράκι εντός Χ.Ζ. ΟΛΠ ΑΕ σε έκταση 17,5 στρ 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

• Διαμόρφωση εδάφους (εκσκαφές-επιχώσεις)  
• Φυτεύσεις-πλακοστρώσεις-εσωτερική οδοποιία  
• Παιδική χαρά  
• Περιφράξεις-καθιστικά-φωτισμός  
• Η/Μ δίκτυα  
• Ολοκλήρωση κατασκευής υπαίθριου θεάτρου και κυλικείου-αναψυκτήριου  

6. Με την απόφαση Α.Π. 175090/25-09-2014 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, στην 
οποία συμπληρώθηκε η επέκταση του δυτικού μώλου του λιμενίσκου Ε στο Πέραμα και 
η αποκατάσταση κρηπιδώματος του προβλήτα Ι Ηρακλέους και ειδικότερα:  

• Ολοκλήρωση κατασκευής του ημιτελούς τμήματος του προβλήτα Ι Ηρακλέους 
Ε=4.450 m2 και καθαίρεση ακραίου τμήματος μήκους 92m του μώλου της ΔΕΗ,  

• Για την κατασκευή έργων επισκευής, αναβάθμισης και επέκταση του δυτικού μώλου 
του λιμενίσκου Ε στο Πέραμα  

7. Με την απόφαση Α.Π. 151049/03-08-2015 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, στην 
οποία συμπληρώθηκε η αποκατάσταση της υφιστάμενης πέτρινης αποθήκης στην ακτή 
Βασιλειάδη, συνολικού εμβαδού 4.295 m2 και η μετατροπή της σε  

• επιβατικό σταθμό,  
• Κέντρο ιστορικών αρχείων της ΟΛΠ ΑΕ  
• Εκθεσιακό χώρο  
• Μόνιμη Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας  

8. Με την απόφαση Α.Π. 9654/29-02-2016 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, στην 
οποία συμπληρώθηκε:  

• η κατασκευή του Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών (ΝΠΠ) στη νότια πλευρά του 
Προβλήτα ΙΙΙ σε αντικατάσταση του υφιστάμενου προβλήτα που βρίσκεται σε 
βορειοδυτική πλευρά. Ο ΝΠΠ θα εξυπηρετεί τις εταιρείες (CETRACORE JETOIL, 
AVIN & CORAL), των οποίων οι δεξαμενές βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου 
Περάματος και εκτός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Ταυτόχρονα προβλέπεται 
εκσυγχρονισμός και στον ηλεκτρομηχανολογικό/ κτιριακό εξοπλισμό των νέων 
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εγκαταστάσεων φόρτωσης/ εκφόρτωσης πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων. Ο 
Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών θα έχει συνολικό εμβαδό 12.802 m2, ενώ το 
συνολικό μήκος του μετώπου του προβλέπεται 350 m. Η όδευση των σωληνώσεων 
μεταφοράς πετρελαιοειδών/χημικών προϊόντων θα γίνει μέσω υπόγειου κιβωτιοειδούς 
οχετού, συνολικού μήκους 825 m περίπου, κατά μήκος του Προβλήτα ΙΙΙ μέχρι τις 
δεξαμενές.  

• Ειδικά για την περίπτωση του έργου του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και η σκωρία τύπου EAF που έχει συσσωρευτεί σε παραλιακό 
οικόπεδο της περιοχής του Ασπρόπυργου και αφορά στην σκωρία από την λειτουργία 
της Εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ως υλικό επίχωσης και ως υλικό 
πλήρωσης των τσιμεντοκιβωτίων του προβλήτα III.  

• Ειδικά για το έργο του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ, τα πλεονάζοντα 
βυθοκορήματα που αναμένεται να προκύψουν από τις εργασίες υποθαλάσσιας 
εκσκαφής, να απορριφθούν στην θαλάσσια περιοχή που έχει καθοριστεί από την 
Υδρογραφική Υπηρεσία Π.Ν. [(Α: Φ=37ο 51' 00''Β, Λ=23ο 33' 00'' Α), (Β: Φ=37ο 51' 
00'' Β, Λ = 23ο 35' 00'' Α), (Γ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο33' 00'' Α) και (Δ: Φ=37ο 50' 
00'' Β, Λ=23ο 35' 00'' Α)].  

9. Με την απόφαση Α.Π. 32887/19-12-2017 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όσον 
στην αναβάθμιση της Ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης Περάματος αναβάθμιση της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης Περάματος η οποία περιλαμβάνει:  
α) την εγκατάσταση νέας πλωτής δεξαμενής στον δυτικό προβλήτα της 

ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης Περάματος, για δεξαμενισμό πλοίων 80000 dwt, 
ανυψωτικής ικανότητας 22.000 tn, μαζί με τις απαιτούμενες συνοδευτικές εργασίες 
και έργα υποδομής (μετεγκατάσταση υφιστάμενης δεξαμενής, ναύδετα, εκβαθύνσεις 
από τις οποίες θα προκύψουν υλικά όγκου 55.000 m3 περίπου κ.λπ.)  

β) την αναβάθμιση των χερσαίων υποδομών της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης 
Περάματος που περιλαμβάνει ανακατασκευή δαπέδων, κτιριακές εγκαταστάσεις, 
δίκτυα υποδομής κ.λπ..  

10. Με την απόφαση Α.Π. 11021/30-07-2018 επέρχεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όσον 
αφορά περιορισμένες τροποποιήσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στη 
μεθοδολογία κατασκευής του έργου της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα στα 
πλαίσια της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού καθώς και την αδειοδότηση της διάθεσης 
των παραγόμενων βυθοκορημάτων.  

11. Με την απόφαση Α.Π. 32907/30-06-2016 επέρχεται ανανέωση της αρχικής ΑΕΠΟ 
(2006)  

 
Επισημαίνεται ότι με την ΑΕΠΟ Α.Π. Φ7208/4142/Περ.6/15/12-08-2015 της 

Περιφέρειας Αττικής, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το έργο: “Υφιστάμενος Υπόγειος 
Σταθμός Αυτοκινήτων του ΟΛΠ στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Πειραιά». Πρόκειται για 
υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων του ΟΛΠ στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Πειραιά συνολικής 
δυναμικότητας 500 θέσεων. Έχει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 10.400 m2. Οι θέσεις 
στάθμευσης αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Η είσοδος και η έξοδος βρίσκονται στην οδό 
Άστιγγος. Ο σταθμός αυτοκινήτων εξυπηρετεί τις ανάγκες στάθμευσης των επιβατών του 
Λιμανιού του Πειραιά κυρίως και δευτερευόντως των εργαζομένων και των επισκεπτών 
του κέντρου της πόλης του Πειραιά.  

Επίσης, αναφέρεται ότι με την Απόφαση Α.Π. οικ. 5393/07.03.2018 (ΑΔΑ: 
6ΛΚΦ4653Π8-Φ7Ρ) εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντικής Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την 
εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού χώρου, που αφορά στην προκατασκευή 
φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα (κυψελωτά κιβώτια και πασσάλους), στην παρασκευή 
σκυροδέματος για τα δάπεδα, στις λοιπές εργασίες παρασκευής οπλισμένου 
σκυροδέματος, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου της Νότιας Επέκτασης του 
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Επιβατικού Λιμένα Πειραιά. 
 
xxiii. Οικονομικά στοιχεία 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των προς εκτέλεση έργων εκτιμάται περίπου στα 

240.783.800€ χωρίς τον ΦΠΑ. Ο ακριβής προϋπολογισμός των έργων θα προκύψει μετά 
την εκπόνηση των απαιτούμενων Οριστικών μελετών ή Προμελετών βάσει των οποίων θα 
γίνει η δημοπράτηση των έργων.  

Ο επιμέρους προσεγγιστικός προϋπολογισμός ανά έργο, σύμφωνα με το Αναπτυξιακό-
Επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, δίνεται στον πίνακα 
που ακολουθεί.  

 
Πίνακας Επιμέρους ενδεικτικός προϋπολογισμός Έργων 

αα  ΕΡΓΟ  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ XΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1  Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)  136.283.800 
2  Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης 

(συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)  
55.000.000 

3  Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  20.000.000 
4  Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα  15.000.000 
5  Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα  8.000.000 
6  Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην 

Χώρο ΟΔΔΥ  
5.000.000 

7  Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό 
Κρουαζιέρας  

1.500.000 

Σύνολο  240.783.800 

 
xxiv. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα  
Εθνική στρατηγική θαλάσσιων μεταφορών-λιμένων 
Παρακάτω παρουσιάζεται η εθνική στρατηγική στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών-

λιμένων, όπως έχει καθορισθεί στο Στρατηγικό Πλάισιο Επενδύσεων Μεταφορών και 
περιγράφεται στη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΥΠΟΜΕΔΙ, 
Αλ. Παρασκευόπουλος, 2014). Η παραπάνω ΣΜΠΕ εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 
Α.Π.176528/26-11-2014.  

Σε στρατηγικό επίπεδο έχει διαμορφωθεί πρόταση ιεράρχησης των λιμένων σε 
τέσσερις ομάδες ως εξής: 1. Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνεται ο 
λιμένας Πειραιά), 2. Λιμένες Εθνικής Σημασίας, 3. Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος, 
4. Λιμένες τοπικής σημασίας.  

Οι τομείς δράσεων του Στρατηγικού σχεδίου για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 
διαμορφώνεται ως εξής:  

1. Ολοκλήρωση έργων υποδομής που απαιτούνται σε βασικά λιμάνια της χώρας, που 
αποτελούν πύλες της χώρας και περιλαμβάνονται στο Βασικό Θαλάσσιο Δίκτυο (ΒΘΔ) 
των Διευρωπαϊκών Δικτύων. Ο τομέας δράσεων αναφέρεται στην αναβάθμιση του ΒΘΔ, 
το οποίο περιλαμβάνει τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ηγουμενίτσας, του 
Ηρακλείου και της Πάτρας.  

2. Προώθηση μελέτης ανάπτυξης κομβικών λιμανιών στο Αιγαίο για υποστήριξη 
δικτύου κομβικών λιμανιών με ακτινική εξυπηρέτηση (hubandspokeportsystem). Στον 
τομέα δράσεων προωθούνται έργα με στόχο την ενίσχυση της έννοιας της 
«μετεπιβίβασης» στο θαλάσσιο δίκτυο.  

3. Αναβάθμιση λιμανιών ή / και κατασκευή νέων σε περιοχές που συγκεντρώνουν 
μεγάλο όγκο επιβατών ή φορτίων (ανάπτυξη πολυτροπικών εμπορευματικών 
μεταφορών). Ο τομέας δράσεων περιλαμβάνει τα λιμάνια που δεν ανήκουν στο ΒΘΔ αλλά 
έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντονης κινητικότητας που παρατηρείται σε αυτά και 
συγκεκριμένα της Μυκόνου, της Καβάλας και των Μεστών Χίου.  

4. Μελέτη και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. 
Στον τομέα δράσεων αναφέρεται η ανάγκη για την μελέτη και κατασκευή υποδομών που 
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θα μπορούν να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και 
κατ’ επέκταση την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας (π.χ. στον λιμένα Πειραιά).  

5. Σε σχέση με τις οριζόντιες δράσεις δίνεται προτεραιότητα σε μέτρα ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας και πρόληψης / αντιμετώπισης ατυχημάτων, αντιμετώπισης θαλάσσιας 
ρύπανσης, στην ολοκλήρωση VTMIS (Vessel Traffic Management and Information 
Systems), στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας συστημάτων 
ασφαλείας κατά τον κώδικα ISPS για αύξηση της ασφάλειας στα λιμάνια, ορθολογικής 
χωροταξικής οργάνωσης των λιμενικών ζωνών, αναβάθμιση των παρεχόμενων λιμενικών 
υπηρεσιών (π.χ. portcommunitysystems), και στην προώθηση των υπηρεσιών «e-
maritime» και συστημάτων έρευνας / διάσωσης και εποπτείας του θαλάσσιου χώρου 
(παράνομη μετανάστευση κλπ)).  

Ο τομέας δράσεων περιλαμβάνει τις οριζόντιες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν 
στα Ελληνικά λιμάνια. Όσον αφορά ειδικά στο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για:  
• την ασφαλή αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων.  
• τη διαχείριση των προερχομένων από τα πλοία αποβλήτων.  
• τον έλεγχο της ταχύτητας εντός του λιμένα, ώστε να ελέγχεται ο κυματισμός που 

δημιουργείται.  
• τον περιορισμό των ατυχημάτων και της διαρροής καυσίμων στη θάλασσα.  
• τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και την ενίσχυση της συνδεόμενης ποιότητας των 

ναυτιλιακών καυσίμων.  
 
Όσον αφορά την ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα σημαντικό είναι το σύστημα VTMIS που 

λαμβάνει πληροφορίες από τα κατά τόπους VTS (Vessel Traffic Services) και αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο για ανάλυση κυκλοφοριακών δεδομένων και για στρατηγικό σχεδιασμό. 
Σημαντική ακόμη θεωρείται η λειτουργία Συστήματος Ολοκληρωμένης Επιτήρησης 
Ναυτιλίας (IMS). Η διαρκής συντήρηση όλων των συστημάτων λόγω της συνεχούς 
έκθεσής τους στην ύπαιθρο θεωρείται προτεραιότητα. Όσον αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες 
και την έρευνα και διάσωση στο θαλάσσιο χώρο, σημαντική θεωρείται η εγκατάσταση 
δορυφορικού και επίγειου συστήματος εποπτείας.  

Τέλος, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας 
κατά τον Κώδικα ISPS, θα συμβάλλει στην αναγνώριση των αδυναμιών των λιμανιών 
ώστε να σχεδιασθούν μέτρα εξάλειψής τους.  

Με την προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime» θα επιτευχθούν βελτιώσεις στον τομέα 
της διαλειτουργικότητας, άρση διοικητικών εμποδίων και γενικότερα θα υπάρξει αύξηση 
παροχετευτικότητας φορτίων τόσο εντός και στην περιφέρεια λιμένων όσο και στην 
ανοικτή θάλασσα. 

Επίσης είναι σκόπιμη η χωροταξική αναδιοργάνωση των λιμενικών ζωνών ώστε, 
αφενός να επιτευχθεί αναβάθμιση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών αφετέρου να 
χωροθετηθούν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρομίων.  

Με την προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime», εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν 
βελτιώσεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας, άρσης διοικητικών εμποδίων και 
γενικότερα θα υπάρξει αύξηση παροχετευτικότητας φορτίων τόσο εντός και στην 
περιφέρεια λιμένων όσο και στην ανοικτή θάλασσα.  

 
Συσχέτιση με άλλους λιμένες της Αττικής 
Εντός του χερσαίου τμήματος του Ν. Αττικής λειτουργούν άλλοι τρεις (3) λιμένες 

διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά σημαντικά μικρότερης δυναμικότητας από τον ΟΛΠ, όπως 
είναι ο εμπορικός λιμένας της Ελευσίνας (ΟΛΕ) και οι επιβατικοί λιμένες της Ραφήνας 
(ΟΛΡ) και του Λαυρίου (ΟΛΛ). Οι λιμένες αυτοί λειτουργούν ως αποκεντρωμένοι λιμένες 
του Πειραιά καθώς αποσυμφορίζουν τον ΟΛΠ από μέρος των δρομολογίων της 
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ακτοπλοΐας προς Εύβοια, Κυκλάδες και ορισμένα νησιά του Ανατ. Αιγαίου και ως προς το 
εμπορικό φορτίο και τα πετρελαιοειδή μέσω του λιμένα Ελευσίνας που εξυπηρετεί 
καλλίτερα τα διυλιστήρια πετρελαίου. Ακολουθεί συνοπτικά αναφορά στους λιμένες 
αυτούς.  
 
xxv. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες 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 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>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισμός 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» 

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: 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) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 191002/5-
9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς 
διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η 
υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 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). Την 
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ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

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

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

στ) Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ1709/Β/15)- Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για 
την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης 

ζ) Την Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 - Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

12.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).  

13.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). 



 44 

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.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (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).  
15. 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.» 
16. 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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17.Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
40 του Ν4030/12. 

18.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. 

19.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 

20.Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002) περί 
«Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

21.Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-04-2000) 
περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και 
των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/8-03-2003 
(ΦΕΚ606/Β/15-5-2003) περί «Σχεδίων διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που 
περιέχουν PCB κλπ» 

   
xxi. 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, Δασικές 
Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Μεταφορών, ΟΚΩ, Δ/νση Υγείας και Υδάτων κλπ), 
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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, 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 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 
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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 49 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 ή εναλλακτικά να 
διατίθονται για την αποκατάσταση εγγύς ανενεργών λατομείων.  

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.  

  
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

Γενικοί Όροι 
27. Τα εργοτάξια που θα εγκατασταθούν να καταλάβουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και 

θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξή τους, 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 
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παράκτια ζώνη. 
28. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 

κατασκευή του έργου. 
29. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
30. 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. 

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

32. 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.  

33. 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. 

34. 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. 

35. 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.  

36. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαμόρφωσης ή 
μεταβολής της ακτής ή του πυθμένα της θάλασσας πέραν των αναφερομένων στην 
εγκεκριμένη μελέτη, χωρίς την προηγούμενη σύνταξη σχετικής μελέτης και έγκρισης 
από την αρμόδια υπηρεσία. 

37. 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.  

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

39. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο και 
των μεταλλικών κατασκευών.  
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40. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων 
νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου.  

41. 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. 

42. 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.  

43. 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 

44. 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 

45. 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.  

46. 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 .  

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

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

Στερεά 
49. 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 
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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. 

50. 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.  

51. 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). 

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

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

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

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

56. 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. 

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

58. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

59. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
60. 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. 

61. 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. 

62. 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). 

63. 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) 
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64. 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 

65. 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: 
Ø    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. 

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

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

Ø    Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
Ø    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. 

66. 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 

67. 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. 

68. 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. 

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

70. 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). 

71. 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. 

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

74. Να εφαρμόζεται συχνή (ή δυνατόν συνεχής) παρακολούθηση, με μέτρηση και έλεγχο 
των βασικών προκαλούμενων οχλήσεων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων: 
§       Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  
§       Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ακουστικού Θορύβου.  
§       Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 

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

76. 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. 

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

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

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

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

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

82. 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. 

83. 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 

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

85. 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).  

86. 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). 

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. 

87. 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. 

88. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 
19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

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

90. 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, …) 

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

                                                                                                                                        
92. 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  

93. 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. 
Φυσικό περιβάλλον 

94. Για κάθε νοητή λιμενολεκάνη και δραστηριότητα (επιβατικός λιμένας, εμπορικός 
λιμένας, κρουαζιέρες, πετρελαιοειδών, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) 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 
95. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 

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

εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα ή να παραλαμβάνονται απευθείας από 
αυτά. Όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων αυτό 
να χρησιμοποιείται 

97. 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. 

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

99. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 
Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
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100.  Να υλοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Σχέδιο Παραλαβής Αποβλήτων 
Πλοίων,διευκολύνσεις για την ασφαλή  και αποτελεσματική παραλαβή – απομάκρυνση 
ελαιωδών καταλοίπων από τα πλοία στη θέση ελλιμενισμού τους. 

101.  Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα πλοία να 
συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 

102.  Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα Απόβλητα 
Λιπαντικών Ελαίων. 

103.  Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 
Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 

104.  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».  

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

106.  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). 

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

108.  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. 

109.  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.»” 

110.  Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών. 
Υγρά καύσιμα 

111.  Κατά τον ανεφοδιασμό των πλοίων να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 

112.  Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
καυσίμων και των σταθμών ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. Επιπλέον, οι 
σταθμοί ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτουν 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 ) 

113.  Να διαθέτουν Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) “Μέτρα και 
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όροι για έλεγχο VOC….”. 
114.  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. 

115.  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 
σχετική απόφαση. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά υδρογονανθράκων. 

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

117.  Οι όποιες δεξαμενές να τοποθετηθούν 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 

118.  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).  

119.  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. 

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

121.  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. 

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

123.  Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/9.5.2014)   
Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 

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

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). 

  
Ειδικοί Όροι για τα ναυπηγεία 

126.  Κάθε αυτόνομη οριοθετημένη εγκατάσταση στο χώρο θα πρέπει να εφοδιάζεται με 
τη δική της άδεια και κατά συνέπεια περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

                                                                                                                            
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
127.  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 
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διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11). 
128.  Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 

ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να 
μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους 
περιοίκους.  

129.  Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το 
επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις 
περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

130.  Κατά τις εργασίες επίχρισης των εξωτερικών και εσωτερικών μερών των πλοίων να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σκόνη και αέρια 
απόβλητα (αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) από τα 
χρώματα κ.λπ.). 

Ειδικότερα: 
- για τις εργασίες επίχρισης/ χρωματισμού να χρησιμοποιούνται ειδικά πιστόλια χαμηλής 

πίεσης ή ρολά, 
- πριν την έναρξη των εργασιών, δηλαδή κατά τη φάση της προεργασίας για το βάψιμο 

(τρίψιμο των επιφανειών με τριβεία κ.λπ.) και κατά τη φάση της επίχρισης/ 
χρωματισμού τα σκάφη να περικλείονται από πλαστικά προστατευτικά πετάσματα, 
δηλαδή να κατασκευάζεται γύρω από το σκάφος ικρίωμα το οποίο να καλύπτεται με 
πλαστικό υψηλής αντοχής, 

- στα πλαστικά προστατευτικά πετάσματα να εγκαθίσταται σύστημα απαγωγής του αέρα 
και συγκράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των απαερίων της διαδικασίας 
επίχρισης,το οποίο να φέρει κατάλληλα φίλτρα κατακράτησης των σταγονιδίων 
χρώματος και των πτητικών οργανικών ενώσεων, τα οποία να συντηρούνται και να 
αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και 

- τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την προεργασία για τον χρωματισμό των 
επιφανειών (τριβεία κ.λπ.) να είναι εφοδιασμένα με απορροφητικά μέσα κατακράτησης 
της δημιουργούμενης σκόνης. 

131.  Σε περίπτωση πραγματοποίησης εργασιών σε εσωτερικούς χώρους να 
εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα απαγωγής του αέρα και συγκράτησης της σκόνης 
τα φίλτρα του οποίου θα πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους. 

132.  Σε περίπτωση πραγματοποίησης εργασιών επίχρισης/ χρωματισμού σε 
εσωτερικούς χώρους οι χώροι αυτοί να είναι κλειστοί και να διαθέτουν εν λειτουργία 
σύστημα απαγωγής του αέρα και συγκράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των 
απαερίων της διαδικασίας επίχρισης, το οποίο να φέρει κατάλληλα φίλτρα 
κατακράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των πτητικών οργανικών ενώσεων. Τα 
φίλτρα να συντηρούνται και να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 

133.  Οι εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνες, σωματίδια) στα σημεία εκπομπής να 
είναι μικρότερη των 100mg/m3. 

134.   Όλα τα φίλτρα των διατάξεων κατακράτησης σκόνης ή ατμοσφαιρικών εκπομπών 
να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται εγκαίρως σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους και να τηρείται αρχείο των σχετικών αποδεικτικών. 

135.  Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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136.  Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την υδροβολή (το νερό μετά τη 
χρησιμοποίηση του στη διαδικασία υδροβολής των πλοίων) καθώς και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων να οδηγούνται μέσω κατάλληλων κλίσεων των 
υπαίθριων χώρων της εγκατάστασης σε τάφρο (φρεάτιο συγκράτησης στερεών) που 
θα βρίσκεται κατά μήκος του αιγιαλού και στη συνέχεια να αντλούνται προς την 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ναυπηγείου– διαλυτηρίου πλοίων 
αποτελούμενη από δεξαμενές καθίζησης ικανού όγκου για την καθίζηση των 
αιωρούμενων στερεών και ελαιοδιαχωριστήρα για τον διαχωρισμό τυχόν ελαιωδών 
ουσιών. Στη συνέχεια το απαλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά και ελαιώδεις ουσίες 
ανακτημένο νερό να οδηγείται σε δεξαμενή ή δεξαμενές ανακυκλούμενου νερού 
επαρκούς όγκου όπου θα αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθεί στην 
υδροβολή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του το νερό αυτό 
θα πρέπει να διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
Η.Π. 13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006). Η τάφρος να καθαρίζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά της. 

137.  Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και άλλα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα να 
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες 
εταιρείες αναγέννησης ορυκτελαίων., να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή 
σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια 
για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση 
θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

138.  Η ιλύς (τα καθιζάνοντα στερεά) από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων 
του ναυπηγείου – διαλυτηρίου πλοίων (από την υδροβολή και από την απορροή των 
όμβριων υδάτων) να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑΗ.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και συγκεκριμένα να 
συλλέγεται σε ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα οποία να κλείνονται, να 
γίνεται επισήμανσή τους    σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις του 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου και να τοποθετούνται προσωρινά σε στεγασμένο και 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, 
όπου θα πρέπει να παραμένουν κλειστά μέχρι να παραδοθούν σε φορέα/ εταιρεία 
που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων των 
αντίστοιχων κωδικών ΕΚΑ καθώς επίσης να διαθέτει ο ίδιος άδεια αποθήκευσης ή/και 
άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της κατηγορίας αυτής ή να έχει σε ισχύ 
σύμβαση με φορέα που να διαθέτει τις εν λόγω άδειες. 

139.  Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή 
τριφαινύλια (PCBs ή PCTs). 

140.  Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

141.  Απομάκρυνση ιλύος του  ελαιολασποσυλλέκτη όμβριων από αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά 

  
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
142.  Το υλικό που προκύπτει από τα σακοφιλτρα να συγκεντρώνεται, να αποθηκεύεται 

σε δοχεία και να παραδίδεται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς συλλογής και 
μεταφοράς επικινδύνων 

143.  Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ, κενές 
συσκευασίες χρωμάτων, τα υλικά καθαρισμού που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες, τα πλαστικά περιβλήματα που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικός 
εξοπλισμός κατά τη βαφή των σκαφών και έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες) να 
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αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του 
κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π. 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 και 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 εγκατάσταση του.  

144.  Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για 
την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα 
το "Εντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

145.  Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας των στερεών πρώτων και βοηθητικών υλών (κυρίως 
χαρτόνια συσκευασίας, πλαστικά συσκευασίας, ξύλινες παλέτες κλπ) τα οποία δεν 
έχουν ρυπανθεί από χρώματα και άλλες χημικές ουσίες να συγκεντρώνονται σε 
κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (containers) και θα δίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

146.  Τα μεταλλικά Scrap να συγκεντρώνονται στον υπαίθριο χώρο, εντός τυποποιημένων 
μεταλλικών κάδων και θα εκποιούνται (προς ανακύκλωση) σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο παλαιοσίδηρος και τα προϊόντα λιμαρίσματος 
σιδηρούχων μετάλλων καθώς και το σκραπ αλουμινίου να συλλέγονται ξεχωριστά σε 
ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για 
ανακύκλωση του σιδήρου και του αλουμινίου αντίστοιχα 

147.  Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και 
να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, 
ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε 
εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο 
σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)]. 

148.  Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων 
προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων 
σωρών εντός της μονάδας. 

149.  Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική 
διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ. 

150.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση σε χρησιμοποιημένους 
συσσωρευτές και ΑΗΗΕ..  

151.  Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο 
με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και 
να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

152.  Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τα 
απόβλητο ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να αποθηκεύονται εντός 
κατάλληλων στεγανών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

153.  Σε περίπτωση καθαίρεσης και απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να διαχειριστούν μόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία μετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
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Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων 

Γενικοί και ειδικοί όροι για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα ναυπηγεία (καρνάγια) και 
την εμποροβιομηχανική ζώνη εφόσον πραγματοποιούνται σχετικές εργασίες αλλά και 
εφόσον απαιτούνται σχετικές δράσεις (οι λοιποί προαναφερόμενοι όροι ισχύουν κατά 
περίπτωση)  

154.  Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρύπανσης της θάλασσας από τα καταπλέοντα 
στο ναυπηγείο πλοία να υπάρχει εξοπλισμός εγκεκριμένου τύπου,  πρόληψης και 
καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές/ διασκορπίστηκες ουσίες κλπ) με έγκριση και της Λιμενικής Αρχής. 

155.  O κάθε φορέας εκμετάλλευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο 
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β' 383) και την ΚΥΑ 
Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β' 791). 

156.  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. 

157.  Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις και να μονώνονται κατάλληλα 
για την αποφυγή οχλήσεως. 

158.  Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η 
στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

159.  Σχετικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην 
ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα πρέπει αυστηρά να τηρούνται: 

α) Διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούμενα σωματίδια: Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. 
Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11). 

β) Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 
(ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

γ) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 
(ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

δ) Μόλυβδος (Pb): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.11) Μόλυβδος (Pb): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

160.  Τα προς επισκευή πλοία να είναι ελεύθερα εκρηκτικών ή τοξικών αερίων και να είναι 
διαθέσιμα στο ναυπηγείο τα σχετικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα να εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε α) να προλαμβάνονται 
εκρήξεις κι άλλες επικίνδυνες καταστάσεις διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες “gas-free 
for hot work” διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια επισκευής – διάλυσης των πλοίων β) 
να προλαμβάνονται διαρροές ή εκπομπές ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

161.  Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών αμμοβολής στο εσωτερικό μέρος των 
πλοίων, στις εξωτερικές επιφάνειες των πλοίων ή σε άλλους χώρους του ναυπηγείου.  

162.  Κατά τις εργασίες χρωματισμών του εξωτερικού μέρους των πλοίων ο χώρος να 
προστατεύεται από προστατευτικά πετάσματα. Η βαφές να πραγματοποιούνται μόνο 
με την χρήση ρολών (όπως περιγράφεται και στην Μ.Π.Ε.) 

163.  Κατά τις εργασίες χρωματισμών μέσα στους κλειστούς χώρους των πλοίων να 
εφαρμόζονται διατάξεις αερισμού των χώρων αυτών. 

164.  Γενικά να επιδιωχθεί από την επιχείρηση η χρήση χρωμάτων χαμηλής 
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περιεκτικότητας σε διαλύτη, όπου αυτό είναι δυνατό. Η επιχείρηση να υποβάλλει κατ’ 
έτος στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του ΥΠΕΝ 
κατάσταση με την ποσότητα των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν τους τελευταίους 
12 μήνες, την περιεκτικότητά τους σε διαλύτη, το είδος των βαφόμενων επιφανειών 
και το μήκος των πλοίων όπου αυτά εφαρμόσθηκαν. Επίσης να είναι διαθέσιμα προς 
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των 
χρησιμοποιούμενων χρωμάτων. 

165.  Οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν για την σύνδεση των αστικών λυμάτων της επιχείρησης 
με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση 
με το δίκτυο αστικών λυμάτων, τα αστικά απόβλητα να οδηγούνται στον στεγανό 
βόθρο (όπως περιγράφεται και στην Μ.Π.Ε.), ο οποίος να εκκενώνεται από 
αδειοδοτημένα βυτιοφόρα. 

166.  Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιμολόγια, 
ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

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

168.  Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας 
στον παραπάνω βόθρο. 

169.  Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ή άλλων επικινδύνων ουσιών στον στεγανό 
βόθρο. 

170.  Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων 
αποβλήτων της δραστηριότητας με αστικού τύπου υγρά απόβλητα. 

171.  Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από λειτουργικές διαρροές να 
αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα, να απομακρύνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 
13588/725/2006 [ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06 - όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/07, (187/Β/2.3.07)] «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων». Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. 

172.  Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα 
κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο 
δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες 
τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με 
το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να 
συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ και Ε 
του Π.Δ. 82/2004. 

173.  Σε περίπτωση διαρροής ορυκτελαίων από την εν γένει λειτουργία της εγκατάστασης, 
στην στεριά εκτός του πλοίου, να γίνει χρήση πριονιδίου για την απορρόφηση και μη 
επέκταση αυτής. Το πριονίδι στην συνέχεια να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο. 

174.  Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
φυσικό αποδέκτη. 

175.  Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα απορρίμματα και τα 
λύματα από τον ελλιμενισμό των σκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ρίψη των παραπάνω 
αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο. 

176.  Θα πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση των 
παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
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177.  Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει επιβαρημένων όμβριων υδάτων – τμήμα προς 
τσιμεντόστρωση για την διάλυση σκαφών, διαστάσεων 10 m * 25 m περίπου) στη 
θάλασσα και γενικότερα σε επιφανειακούς και υπεδάφιους αποδέκτες. Ομοίως 
απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ή καυσίμων επί του 
εδάφους ή στη θάλασσα. 

178.  Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
και του περιβάλλοντος χώρου, με μέριμνα της εταιρείας, η οποία υποχρεούται στην 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται από τις 
εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της καθώς και κατά την εκτέλεση 
παράκτιων δραστηριοτήτων, ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και τις 
πρόσθετες οδηγίες της Λιμενικής Αρχής. Ειδικότερα προς αποφυγή ρύπανσης της 
θάλασσας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το Ν.743/77 
(ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89/Α), 
όπως αναθεωρήθηκε με το ΠΔ 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), το ΠΔ 
11/02 (ΦΕΚ 6Α) και το Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20Α). 

179.  Απαραίτητη είναι η ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης 
της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές/διασκορπιστικές 
ουσίες κλπ.) εγκεκριμένου τύπου, που υποδεικνύεται στην υπόχρεη εταιρεία από την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της 
Λιμενικής Αρχής «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan), που εφαρμόζεται 
κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, 
σύμφωνα με το Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6Α). 

180.  Να εξεταστεί τεχνικά η δυνατότητα κατασκευής δικτύου απορροής όμβριων υδάτων 
με φρεάτια συγκράτησης στερεών και χρήση εξελιγμένου συστήματος 
ελαιοδιαχωριστή [π.χ. σύστημα διαχωρισμού με στεγανές δεξαμενές 
(βορβοροσυλλέκτες), τμήμα βαρυτικού διαχωριστή και τμήμα διαχωρισμού 
πετρελαιοειδών και λοιπών επικινδύνων με την χρήση ειδικών φίλτρων, κλπ.] με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση διάθεσης υλικών (στερεών και υγρών) στο θαλάσσιο 
χώρο. Για το λόγο αυτό να υποβληθεί σχετική τεχνική έκθεση στην Αδειοδοτούσα 
Αρχή. 

181.  Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την “απορρύπανση” των προς επισκευή 
πλοίων, να απομακρύνονται με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, αποφεύγοντας 
διαρροές, και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικές στεγανές δεξαμενές 
τοποθετημένες κάτω εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από τα 
καιρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

182.  Το νερό που χρησιμοποιείται κατά την υδροβολή να ανακυκλώνεται και να 
επαναχρησιμοποιείται στην διαδικασία της υδροβολής. Η υγρή λάσπη που καθιζάνει 
να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

183.  Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 
2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 
και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία 
αποστολής. 

184.  Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του 
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των 
αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του 
αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και 
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τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

185.  Τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα να συλλέγονται ξεχωριστά σε 
ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για 
ανακύκλωση του σιδήρου και των λοιπών μετάλλων αντίστοιχα. 

186.  Το πριονίδι και τα κατάλοιπα ξυλείας που δεν είναι επιβαρημένα με επικίνδυνες 
ουσίες (χρώματα, έλαια, κλπ) να προωθούνται για αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες 
εταιρείες, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν 
λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

187.  Το πλαστικό περίβλημα που χρησιμοποιείται κατά τη βαφή των πλοίων να 
προωθείται σε εταιρείες αξιοποίησης εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα και εφόσον 
τα εν λόγω υλικά δεν έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες, διαφορετικά να υφίσταται 
διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων. 

188.  Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
αποξήλωσης που προκύπτουν από τις επισκευές πλοίων με συλλογή τους ξεχωριστά 
σε κατάλληλους περιέκτες ανάλογα με τη φύση του κάθε αποβλήτου. 

189.  Τσιμεντόστρωση του τμήματος το οποίο θα χρησιμοποιείται για την διάλυση σκαφών 
(διαστάσεων 10 m * 25 m περίπου).  

190.  Το δάπεδο του χώρου εργασιών και προσωρινής εναπόθεσης των “κομμένων” 
άχρηστων τεμαχίων των πλοίων να είναι αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και 
ανθεκτικό σε μεγάλο βάρος, με κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να 
οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. 

191.  Η αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και 
εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, 
καλυμμένου με gross betton και σύστημα συλλογής των ομβρίων. 

192.  Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη 
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού. 

193.  Αποφυγή διαρροής στο έδαφος οποιοδήποτε είδους υγρών αποβλήτων (λάδια, 
γράσα, χημικές ουσίες, κλπ.).  

194.  Τα τεμάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

195.  Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα και οδηγείται στην 
χαλυβουργία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από 
αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

196.  Τα πλοία που οδηγούνται προς επισκευή να υφίστανται επιθεώρηση για την ύπαρξη 
τυχόν επικίνδυνων ουσιών / υλικών (π.χ. αμίαντος) πριν την έναρξη εργασιών επί του 
πλοίου προκειμένου σε περίπτωση εξεύρεσης τέτοιων υλικών να ακολουθηθεί η 
σχετική για τη διαχείρισή τους νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων. Η 
αποξήλωση αμιάντου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β). 

197.  Τα πλοία πρέπει να έρχονται στο ναυπηγείο απαλλαγμένα από υγρά πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα (slops). Σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά προκύπτουν τέτοια κατάλοιπα 
κατά τις εργασίες επισκευής των πλοίων, αυτά να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες 
δεξαμενές προκειμένου να παραληφθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής 
επικίνδυνων αποβλήτων και να μεταφέρονται στα διυλιστήρια ή άλλες κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για επεξεργασία τους. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή 
ρύπανσης της θάλασσας κατά την αφαίρεσή τους. 

198.  Οι εκτελούμενες εργασίες να μην παρεμποδίζουν την ασφαλή κίνηση των σκαφών 
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στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 
199.  Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα που 

μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών, 
πυρκαγιάς (νερών πυρόσβεσης) κλπ. από τους χώρους της εγκατάστασης. 

200.  Να γίνεται τακτικός καθαρισμός όλων των χώρων του ναυπηγείου από ομάδα 
καθαριότητας που θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή των κάθε είδους αποβλήτων και 
γενικότερα για την ευπρεπή εικόνα του ναυπηγείου. Τα απόβλητα που συλλέγονται να 
υφίστανται κατάλληλη διαχείριση ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τη σχετική 
κείμενη νομοθεσία. 

201.  Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα 
καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

202.  Η Λιμενική Αρχή, η Αδειοδοτούσα Αρχή και η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε σημαντικό συμβάν που επηρεάζει 
δυσμενώς το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα ή σε σημαντική 
δυσλειτουργία της εγκατάστασης. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική 
Απόφασή τους δύνανται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή / και 
διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

203.  Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ουσιών στη θάλασσα. 
  
204.  Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. 

Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, 
μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων καθώς και τη 
νόμιμη διάθεση των λυμάτων/αποβλήτων που προέρχονται από όλες τις 
εγκαταστάσεις. 

205.  Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

206.  Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης 
οχλήσεων στους περιοίκους. 

207.  Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του 
περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, 
σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και να καταγράφονται. 

  
Σταθμοί μετατροπής τάσης και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

208.  Οι κάθε τύπου μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης 
ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής 
διάρρηξης των τοιχωμάτων τους το περιεχόμενο διηλεκτρικό έλαια να συγκρατηθούν 
εντός της λεκάνης ασφαλείας και μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο 
ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας ‘έκαστου Μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον 
όγκο των περιεχομένων σε αυτόν δηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένος κατά 15% 

209.  Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές συνφ κλπ απαγορεύεται η χρήση 
διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και 
πολυχλωριωμένατριφαινύλια (PCTs) 

210.  Ο Υποσταθμός ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη 
είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων καθώς και 
ζώων στον χώρο αυτό 

211.  Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον 
Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) του 
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έργου να τηρούνται τα οριζόμενα την ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β΄512) όπως 
εκάστοτε ισχύειατά 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.  

   
Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

212.  Το έργο να διαθέτει τις κατ’ελάχιστο απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

213.  ΟΙ χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων να κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τις 
απαιτήσεις του ΠΔ 455/1976 (ΦΕΚΑ΄/169) όπως εκάστοτε ισχύει. 

214.  Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) 
και υγιεινής. 

215.  Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή μελέτη 
σύνδεσης της δραστηριότητας, μετά του εξυπηρετούντος σταθμού οχημάτων, με το 
υπάρχον οδικό δίκτυο.  

216.  Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των 
όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, 
όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων κ.λπ. 

217.  Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του γηπέδου με την διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της 
οπτικής όσο και της ακουστικής όχλησης, μετά από την εκπόνηση σχετικής 
φυτοτεχνικής μελέτης. 

218.  Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  

219.  Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου. 

220.  Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη 
και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες 
περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου 
απαιτείται. 

221.  Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων 

222.  Οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων να διαθέτουν πλήρες και ικανό αποχετευτικό 
σύστημα απορροής ομβρίων ( το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό 
κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική καθαριότητα 
και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων 

223.  Εντός των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή λοιπών 
επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια 
το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες οι 
οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) όπως εκάστοτε ισχύει. 

224.  Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

225.  Προτείνεται, σε επιλεγμένους χώρους του σταθμού αυτοκινήτων να γίνεται 
συλλογή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικό, γυαλί, χαρτί κ.λπ.), λαμπτήρων, 
μπαταριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα με σκοπό την 



 66 

ανακύκλωσή τους ή την ανάκτησή τους. 
226.  Προτείνεται, για το φωτισμό των χώρων, η χρήση λαμπτήρων με μεγάλο χρόνο 

ζωής και ταυτόχρονα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
227.  Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση μπαταριών κρύου νερού που 

ενεργοποιούνται με φωτοκύτταρο, με σκοπό τη μείωση της σπατάλης νερού. 
228.  Το σύστημα εξαερισμού του υπόγειου χώρου να τίθεται σε λειτουργία ικανό χρονικό 

διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τις ώρες αιχμής, ώστε να γίνεται η 
απαγωγή των αερίων ρύπων που παράγονται από την κυκλοφορία των οχημάτων και 
αφετέρου να ανανεώνεται ο αέρας του χώρου. 

229.  Απαιτείται η χορήγηση έγκρισης μελέτης εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού 
από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης του υπόγειου σταθμού 
οχημάτων. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να 
είναι τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

230.  Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων.  

231.  Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις σχετικές xxv.16 απαιτήσεις. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής εισηγείται θετικά για την 
πραγματοποίηση των περιγραφομένων στην Μελέτη έργων. Πέρα των ως άνω 
προτεινόμενων από την Υπηρεσία μας, μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος που 
επιβάλλεται να ληφθούν τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει ο λιμένας: 
 να αναπτύξει τις υποδομές του προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης «πράσινων» 

πλοίων, δηλ πλοίων που καταναλώνουν περισσότερο καθαρά εναλλακτικά καύσιμα 
όπως είναι το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια με από ξηράς 
παροχή/ cold ironing, αποφεύγοντας την κατανάλωση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου 
τα οποία εκλύουν σημαντικούς ρύπους, τουλάχιστον κατά το στάδιο της παραμονής 
τους στο λιμάνι, προσαρμοζόμενος στην ΚΥΑ77226/1/2017 (ΦΕΚ3824/Β/2017) και το 
Ν4439/2014 (ΦΕΚ222/Α΄/2016). Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η παροχή 
κινήτρων, διευκολύνσεων και πολιτικές εκπτώσεων προς τα ελλιμενίζοντα πλοία που 
κάνουν χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων τεχνολογιών καθαρισμού των 
καυσαερίων τους, ταυτόχρονα με μια ευρύτερα συντονισμένη εθνική και κοινοτική 
προσπάθεια, δημιουργίας εκτεταμένου δικτύου λιμένων με αντίστοιχες υποδομές 

 ταυτόχρονα προτείνεται ο λιμένας, να εγκαταστήσει τις δικές του σταθερές μονάδες 
παραγωγής ενέργειας με χρήση καθαρότερου καυσίμου (βλέπε φυσικό αέριο), για την 
τροφοδοσία και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ελλιμενισμένων πλοίων 
(κρουαζιερόπλοιων, εμπορικών κλπ) στο στάδιο της παραμονής τους στο λιμάνι, ώστε 
το τελικό ισοζύγιο για την περιοχή του λιμένα, όσον αφορά τη μείωση των εκλυομένων 
αερίων ρύπων, να είναι θετικό 

 για τη χρήση των βυθοκορημάτων, αλλά και της συσσωρευμένης σκωρίας ως 
συμπληρωματικό υλικό στη διαμόρφωση των κυψελωτών κιβωτίων και των 
υποβάσεων, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της καταλληλότητάς τους μέσω των 
απαιτούμενων δοκιμών προσδιορισμού της εκπλυσιμότητάς τους. Η κατά το μέγιστο 
δυνατό αξιοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ποσοστά 
απόρριψής τους στη θάλασσα. Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης παραγόμενων 
παρα-προϊόντων εκσκαφών από άλλα μεγάλα γειτονικά έργα, για την κατασκευή των 
υποβάσεων ή των τεχνητών ογκολίθων,  θα αποτελούσε και η δημιουργία σε κοντινή 
θέση, σχετικού αποθεσιοθαλάμου από όπου θα τροφοδοτούνταν το έργο για τη σχετική 
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κάλυψη μέρους των αναγκών του 
 ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται 

τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρης ανάπτυξής του, με στόχο την αποφυγή 
πρόκλησης σχετικών οχλήσεων μέσα στην ίδια την πόλη και σε βασικές οδικές 
αρτηρίες γύρω από αυτή, αλλά και για την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών του 
λιμένα. Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, ο ΟΛΠ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης όχλησης εντός της ΧΖΛ, με 
κατάλληλη προς τούτο, οργάνωση στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της 
κυκλοφορίας των μέσων ξενάγησής τους στην πόλη. Σημαντικό για την ομαλή 
λειτουργία του έργου κρίνεται και η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης επέκτασης 
των γραμμών του Μετρό και του Τραμ, η υπογειοποίηση του οποίου κρίνεται 
απαραίτητη για την βελτίωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των κυρίων 
αρτηριών της πόλης 

 να ακολουθείται καθημερινό πρόγραμμα παρακολούθησης της συγκέντρωσης των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα, του ακουστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των 
υδάτων του λιμένα, σε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά σημεία του (κεντρικός λιμένας, 
ΣΕΜΠΟ, κρουαζιέρα, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη), τα αποτελέσματα των οποίων να 
παρουσιάζονται με απευθείας σύνδεση, σε φιλικό στο χρήστη, διαμορφωμένο 
ιστότοπο. Ο φορέας λειτουργίας του λιμένα να παρέχει διαρκή και συστηματική 
ενημέρωση στους χρήστες αλλά και κατάρτιση στους εργαζομένους, σχετικά με 
βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση  των προκαλούμενων 
οχλήσεων στο περιβάλλον αλλά και στους περίοικους ειδικότερα. 
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Στη συνέχεια, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στ. Αντωνάκου έκανε μια ιστορική 
αναδρομή στις αποφάσεις που έχουν παρθεί από το 2006 μέχρι και σήμερα τόσο για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ  όσο και για το εκτελούμενο έργο 
«Επέκταση λιμένα Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας» αναφέροντας ότι η 
λειτουργία του λιμανιού πέρα από την καθοριστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 
επιβαρύνει σημαντικά και ποικιλότροπα τις πόλεις και τους κατοίκους και οι Κυβερνήσεις 
και ο ΟΛΠ πρέπει να κατανοήσουν ότι η ευρύτερη περιοχή δεν μπορεί να αντέξει την 
επέκταση και ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων.  
Επιπρόσθετα, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά αναφέρει τα κάτωθι : 
 
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων ως διοικούσα 
παράταξη της Περιφέρειας Αττικής προτείνουμε την ανάληψη δράσεων προκειμένου σε 
συνεργασία της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής, των  Δήμων της περιοχής  και του 
ΟΛΠ να υλοποιηθούν μέτρα και δράσεις που θα επιλύουν προβλήματα και θα 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις και εξειδικευμένα : 
 
Α΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
Είναι βέβαιο ότι από την αυξημένη προσέλευση κρουαζιερόπλοιων θα υπάρξει 
κυκλοφοριακή επιβάρυνση στους ήδη κορεσμένους κυκλοφοριακούς άξονες της 
Πειραϊκής και του κέντρου του Πειραιά. Αντίστοιχη επιβάρυνση από την αύξηση των 
διακινούμενων  εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων έχουν και θα έχουν και οι Δήμοι 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος.  
Για την βελτίωση του κυκλοφοριακού τόσο στην πόλη του Πειραιά που θα δεχτεί τον κύριο 
όγκο των μετακινήσεων από την κρουαζιέρα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του 
λιμανιού μέχρι το Πέραμα προτείνονται: 
1. Η υπογειοποίηση των γραμμών ΗΣΑΠ (Γραμμή 1 Μετρό) στο τμήμα Νέο Φάληρο-
Πειραιάς. Με το έργο θα δημιουργηθεί μία νέα λεωφόρος που θα φτάνει μέχρι το λιμάνι 
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του Πειραιά που θα λειτουργεί ως η κύρια είσοδος-έξοδος από αυτό, αφήνοντας την πόλη 
να ανασάνει.  
2. Η ολοκλήρωση της εξόδου της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου ΟΛΠ με 
ανακατασκευή του κόμβου Σκλαβενίτη στο Ικόνιο και του κόμβου Δαφνιού στη 
συμβολή της λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
εναλλακτική εκ δυσμάς είσοδος-έξοδος του μείζονος Πειραιά αποφορτίζοντας την 
αντίστοιχη της λεωφόρου Κηφισού.  
3. Κατασκευή εντός του λιμανιού συγκοινωνιακού δικτύου (μέσο σταθερής τροχιάς 
ή λεωφορεία) που θα συνδέει το λιμάνι κρουαζιέρας με τους σταθμούς ΗΣΑΠ, 
ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ και με το λιμάνι ακτοπλοΐας.  
4. Η ολοκλήρωση κατασκευής 2ου δρόμου Περάματος. Μία από τις πλέον 
περιβαλλοντικά βεβαρημένες περιοχές  του Πειραιά είναι χωρίς αμφιβολία το Πέραμα. Η 
αποθήκευση, σε άμεση γειτνίαση με τον οικισμό του Περάματος, χημικών και καυσίμων 
αποτελεί μία από τις πλέον οχλούσες δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στην οδηγία 
SEVESO. Η ολοκλήρωση  του 2ου δρόμου εκτός της αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού 
φόρτου της περιοχής  θα αποτελέσει διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση  βιομηχανικού 
ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί τμήμα από Λεωφόρο 
Σχιστού - Α. Παπανδρέου – οδός Κολοκοτρώνη (δεξαμενές SHELL)  υπολείπεται η 
κατασκευή τμήματος περίπου 1.500 μέτρων που θα καταλήγει στο δυτικό άκρο της πόλης 
στην οδό Καραϊσκάκη.  
5. Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο της παραλιμένιας περιοχής 
με ιδιαίτερη έμφαση για το Δήμο Πειραιά όπου προτείνεται η επανεξέταση των 
μονοδρομήσεων και η χωροθέτηση ζωνών ελεύθερης και ελεγχόμενης στάθμευσης 
συμπεριλαμβανομένων και των λιμενικών ζωνών. 
 
Β. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
Η αλλαγή του γεωφυσικού ανάγλυφου με τις  μεγάλες επιχωματώσεις έχει δημιουργήσει 
κατά το παρελθόν πολύ σημαντικά προβλήματα και έχει θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές και περιουσίες, με ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα  την περιοχή  του «Σκλαβενίτη» 
στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας και ειδικά το τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας από 
τον Κόμβο της Ιχθυόσκαλας έως τον ισόπεδο κόμβο της Γρ. Λαμπράκη στο Κερατσίνι, 
όπου εδώ και δυο δεκαετίες έδινε συστηματικά πλημμυρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα της 
πλήρους αλλοίωσης του γεωφυσικού ανάγλυφου λόγω των επιχωματώσεων της 
περιόδου 2002-2003 για την κατασκευή νέας προβλήτας του ΟΛΠ. 
Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων πρέπει να δεσμευτεί ο ΟΛΠ  να προσαρμόζεται 
με τις απαιτήσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως  αυτές καθορίζονται από τα τεχνικά 
δεδομένα των μελετών των αντιπλημμυρικών έργων. Δηλαδή οι όποιες επεκτάσεις των 
υφιστάμενων αγωγών λόγω των εκτελούμενων επιχωματώσεων να λαμβάνουν υπόψη 
τους το υδραυλικό φορτίο και να προσαρμόζουν τον τελικό αποδέκτη σύμφωνα με τις 
πλημμυρικές παροχές , δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατομή των αγωγών και στις 
κατάλληλες ρύσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η απορροή των υδάτων. 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Προτείνουμε τη δημιουργία μόνιμου δικτύου μετρήσεων από πιστοποιημένους φορείς 
(ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ- ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ- ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.)  περιμετρικά και εντός του 
λιμανιού που θα καλύπτει με τακτικές μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την 
ηχορύπανση, τη φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών, με τεκμηριωμένα 
επιστημονικά αποτελέσματα που να οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων και στην 
δυνατότητα επιβολής  κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 
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Επιπλέον προτείνουμε τη σύσταση μόνιμου παρατηρητηρίου περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης το οποίο μπορεί να στεγαστεί στο κτήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιά και Νήσων στον Άγιο Διονύσιο. 
 Επίσης  πρέπει να υπάρξει ρητή  δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση  υλοποίηση του 
έργου της ηλεκτροδότησης των πλοίων της ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας από τη στεριά 
κατά τον ελλιμενισμό τους.  
Η ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά θα έχει αποτέλεσμα την μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το 
λιμάνι. 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσης  πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή της αλλαγής των 
καυσίμων και των ορίων ρύπων τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στην κρουαζιέρα σύμφωνα 
με όσα ισχύουν από την Ευρωπαϊκή και η Διεθνή νομοθεσία.» 
 
Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου εισηγείται στο Σώμα τη λήψη απόφασης 
με την οποία θα ζητείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να  συμπεριληφθούν στην 
υπό έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οι ειδικοί, γενικοί και πρόσθετοι  
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, συμπληρωμένοι 
με τους παρακάτω πρόσθετους όρους οι οποίοι υπερισχύουν κάθε διαφορετικής 
διατύπωσης που πιθανόν υπάρχει στη μελέτη  και στην εισήγηση. 
Συγκεκριμένα εισηγείται ότι:  
«Πρέπει απαρεγκλίτως: 

 Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη διαχείριση των 60.600 m3  βυθοκορημάτων, που θα προέλθουν από 
τις  βυθοκορήσεις των ιδιαίτερα βεβαρημένων περιοχών του Προβλήτα Ηρακλέους 
και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. 

 Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλικών που απαιτούνται για την 
κατασκευή των έργων. 

 Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή 
των έργων.  

 Να απαγορευτεί  η σώρευση ιζημάτων βυθού, αδρανών υλικών  και σκωρίας στο 
χερσαίο χώρο του εργοταξίου στο Παλατάκι. 

 Να απαγορευτεί  η μεταφορά αδρανών υλικών και σκωρίας οδικώς και η μεταφορά 
τους να γίνει μόνο δια θαλάσσης. 

 Να εκπονηθεί με δαπάνες του ΟΛΠ Α.Ε. συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την 
παραλιμένια περιοχή, στην οποία  θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα  
τα προτεινόμενα με το Master plan έργα.  

 Να υπάρξει ρητή  δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση  υλοποίηση του έργου της 
ηλεκτροδότησης των πλοίων της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τη στεριά 
κατά τον ελλιμενισμό τους. 

 Nα δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης, που θα 
καλύπτει με τακτικές μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη 
φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών και να συσταθεί μόνιμο 
παρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης  και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων,  το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων στον Άγιο Διονύσιο. 

 Να διαγραφεί στη σελίδα 20/44 της εισήγησης στην παράγραφο 6 «Βελτίωση 
υποδομών ΝΕΒ Περάματος – Νέα δεξαμενή» η αναφορά «και πρόσθετων 
νηοδόχων πλοίων».   
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, κατ’ άρθρο 13, 
παρ.4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.Β’/17.6.2011), στους επικεφαλής και ειδικούς αγορητές των περιφερειακών 
παρατάξεων, σε περιφερειακούς συμβούλους, καθώς και σε άπαντες τους συμμετέχοντες 
εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και συλλογικοτήτων, που το ζήτησαν, κατ’ άρθρο 12, 
παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  
 
Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την ως άνω πρόταση της εισηγήτριας του 
θέματος, Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Αντωνάκου.  
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ισχύει), υπό την αίρεση να  συμπεριληφθούν στην υπό 
έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οι ειδικοί, γενικοί και πρόσθετοι  
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, συμπληρωμένοι με τους παρακάτω εννέα (9) πρόσθετους όρους, οι οποίοι 
υπερισχύουν κάθε διαφορετικής διατύπωσης που πιθανόν υπάρχει στη μελέτη  και στην 
εισήγηση. Συγκεκριμένα, πρέπει –συμπληρωματικά στα κατωτέρω διαλαμβανόμενα στην 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής- απαρεγκλίτως: 

 Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη διαχείριση των 60.600 m3  βυθοκορημάτων, που θα προέλθουν από 
τις  βυθοκορήσεις των ιδιαίτερα βεβαρημένων περιοχών του Προβλήτα Ηρακλέους 
και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. 

 Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλικών που απαιτούνται για την 
κατασκευή των έργων. 

 Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή 
των έργων.  

 Να απαγορευτεί  η σώρευση ιζημάτων βυθού, αδρανών υλικών  και σκωρίας στο 
χερσαίο χώρο του εργοταξίου στο Παλατάκι. 

 Να απαγορευτεί  η μεταφορά αδρανών υλικών και σκωρίας οδικώς και η μεταφορά 
τους να γίνει μόνο δια θαλάσσης. 

 Να εκπονηθεί με δαπάνες του ΟΛΠ Α.Ε. συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την 
παραλιμένια περιοχή, στην οποία  θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα  
τα προτεινόμενα με το Master plan έργα.  

 Να υπάρξει ρητή  δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση  υλοποίηση του έργου της 
ηλεκτροδότησης των πλοίων της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τη στεριά 
κατά τον ελλιμενισμό τους. 

 Nα δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης, που θα 
καλύπτει με τακτικές μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη 
φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών και να συσταθεί μόνιμο 
παρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων στον Άγιο Διονύσιο. 
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 Να διαγραφεί στην εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
Περιφέρειας Αττικής στη σελίδα 20/44, στην παράγραφο 6 «Βελτίωση υποδομών 
ΝΕΒ Περάματος – Νέα δεξαμενή» η αναφορά «και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων» 
και κατ’ επέκταση να διαγραφεί η συγκεκριμένη αναφορά και στο αντίστοιχο σημείο 
της αναφερομένης μελέτης, την οποία συνοπτικά παρουσιάζει η ανωτέρω εισήγηση. 

 
Αναλυτικά οι ειδικοί και γενικοί όροι – μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που 
επιβάλλεται να ληφθούν τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του 
έργου καθώς και οι πρόσθετοι όροι που τίθενται και αναφέρονται στην εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής έχουν ως εξής:  

 
i) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες 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 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>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισμός 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» 

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: 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) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 145116/2011 
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κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς 
διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η 
υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 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). Την 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

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

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

στ) Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ1709/Β/15)- Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για 
την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης 

ζ) Την Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 - Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

12.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).  

13.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 
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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.  
14.Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (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).  
15.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.» 

16.  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 
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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». 
17.Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-

2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
40 του Ν4030/12. 

18. 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. 

19. 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 

20.Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002) περί 
«Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

21. Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-04-
2000) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ 
18083/1098 Ε.103/8-03-2003 (ΦΕΚ606/Β/15-5-2003) περί «Σχεδίων 
διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB κλπ» 

   
ii) Tεχνικά 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 
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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, Δασικές 
Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Μεταφορών, ΟΚΩ, Δ/νση Υγείας και Υδάτων κλπ), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις 
επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την προς 
έκδοση ΑΕΠΟ. 

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, 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 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. 
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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 49 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 ή εναλλακτικά 
να διατίθενται για την αποκατάσταση εγγύς ανενεργών λατομείων.  

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.  

  
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
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Γενικοί Όροι 
27. Τα εργοτάξια που θα εγκατασταθούν να καταλάβουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και 

θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξή τους, 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. 

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

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

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

32. Ο Ανάδοχος να 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.  

33. 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. 

34. 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 (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. 

35. 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.  

36. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαμόρφωσης ή 
μεταβολής της ακτής ή του πυθμένα της θάλασσας πέραν των αναφερομένων στην 
εγκεκριμένη μελέτη, χωρίς την προηγούμενη σύνταξη σχετικής μελέτης και έγκρισης 
από την αρμόδια υπηρεσία. 

37. 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 
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περιοχή του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης  και σε 
άμεση γειτονία με την ακτή.  

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

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

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

41. 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. 

42. 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.  

43. 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 

44. 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 

45. 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.  

46. Κατά 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 .  

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

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

Στερεά 
49. 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 
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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 να 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. 

50. 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.  

51. 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). 

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

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

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

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

56. 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. 

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

58. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

59. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
60. 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. 

61. 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. 

62. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
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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). 

63. 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) 

64. 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 

65. 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: 
Ø    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. 

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

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

Ø    Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
Ø    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. 

66. 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 

67. 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. 

68. 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. 

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

70. 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) 
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και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 
71. 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. 

72. 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. 

73. 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 

74. Να εφαρμόζεται συχνή (ή δυνατόν συνεχής) παρακολούθηση, με μέτρηση και έλεγχο 
των βασικών προκαλούμενων οχλήσεων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων: 
§       Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  
§       Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ακουστικού Θορύβου.  
§       Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 

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

76. 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. 

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

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

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

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

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

82. 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 
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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. 

83. 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 

84. 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. 

85. 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).  

86. 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). 

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. 

87. 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, 
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μέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας των 
συμβεβλημένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ αποκομιδής των ως άνω 
αποβλήτων. 

88. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 
19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

89. 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. 

90. 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, …) 

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

92. 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  

93. 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. 
Φυσικό περιβάλλον 

94. Για κάθε νοητή λιμενολεκάνη και δραστηριότητα (επιβατικός λιμένας, εμπορικός 
λιμένας, κρουαζιέρες, πετρελαιοειδών, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) 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 

95. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς  αποδέκτες.  

96. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 
εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα ή να παραλαμβάνονται απευθείας από 
αυτά. Όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων 
αυτό να χρησιμοποιείται 

97. 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. 

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

99. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 
Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 

100.  Να υλοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Σχέδιο Παραλαβής Αποβλήτων 
Πλοίων διευκολύνσεις για την ασφαλή  και αποτελεσματική παραλαβή – απομάκρυνση 
ελαιωδών καταλοίπων από τα πλοία στη θέση ελλιμενισμού τους. 

101.  Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα πλοία να 
συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 

102.  Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα Απόβλητα 
Λιπαντικών Ελαίων. 

103.  Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 
Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 

104.  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».  

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

106.  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). 

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

108.  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. 

109.  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.»” 

110.  Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών.  
Υγρά καύσιμα 

111.  Κατά τον ανεφοδιασμό των πλοίων να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 

112.  Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
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καυσίμων και των σταθμών ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. Επιπλέον, οι 
σταθμοί ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτουν 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 ) 

113.  Να διαθέτουν 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….”. 

114.  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. 

115.  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 
σχετική απόφαση. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά υδρογονανθράκων. 

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

117.  Οι όποιες δεξαμενές να τοποθετηθούν 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 

118.  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).  

119.  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. 

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

121.  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. 

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

123.  Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/9.5.2014)   
Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 

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

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 
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(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 
 Ειδικοί Όροι για τα ναυπηγεία 
126.  Κάθε αυτόνομη οριοθετημένη εγκατάσταση στο χώρο θα πρέπει να εφοδιάζεται με 

τη δική της άδεια και κατά συνέπεια περιβαλλοντική αδειοδότηση.  
                                                                                                                            
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
127.  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11). 
128.  Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 

ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους 
περιοίκους.  

129.  Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει 
το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις 
περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

130.  Κατά τις εργασίες επίχρισης των εξωτερικών και εσωτερικών μερών των πλοίων να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σκόνη και αέρια 
απόβλητα (αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) από τα 
χρώματα κ.λπ.). 

Ειδικότερα: 
- για τις εργασίες επίχρισης/ χρωματισμού να χρησιμοποιούνται ειδικά πιστόλια χαμηλής 

πίεσης ή ρολά, 
- πριν την έναρξη των εργασιών, δηλαδή κατά τη φάση της προεργασίας για το βάψιμο 

(τρίψιμο των επιφανειών με τριβεία κ.λπ.) και κατά τη φάση της επίχρισης/ 
χρωματισμού τα σκάφη να περικλείονται από πλαστικά προστατευτικά πετάσματα, 
δηλαδή να κατασκευάζεται γύρω από το σκάφος ικρίωμα το οποίο να καλύπτεται με 
πλαστικό υψηλής αντοχής, 

- στα πλαστικά προστατευτικά πετάσματα να εγκαθίσταται σύστημα απαγωγής του αέρα 
και συγκράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των απαερίων της διαδικασίας 
επίχρισης, το οποίο να φέρει κατάλληλα φίλτρα κατακράτησης των σταγονιδίων 
χρώματος και των πτητικών οργανικών ενώσεων, τα οποία να συντηρούνται και να 
αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και 

- τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την προεργασία για τον χρωματισμό των 
επιφανειών (τριβεία κ.λπ.) να είναι εφοδιασμένα με απορροφητικά μέσα 
κατακράτησης της δημιουργούμενης σκόνης. 

131.  Σε περίπτωση πραγματοποίησης εργασιών σε εσωτερικούς χώρους να 
εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα απαγωγής του αέρα και συγκράτησης της σκόνης 
τα φίλτρα του οποίου θα πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους. 

132.  Σε περίπτωση πραγματοποίησης εργασιών επίχρισης/ χρωματισμού σε 
εσωτερικούς χώρους οι χώροι αυτοί να είναι κλειστοί και να διαθέτουν εν λειτουργία 
σύστημα απαγωγής του αέρα και συγκράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των 
απαερίων της διαδικασίας επίχρισης, το οποίο να φέρει κατάλληλα φίλτρα 
κατακράτησης των σταγονιδίων χρώματος και των πτητικών οργανικών ενώσεων. Τα 
φίλτρα να συντηρούνται και να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 

133.  Οι εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνες, σωματίδια) στα σημεία εκπομπής να 
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είναι μικρότερη των 100mg/m3. 
134.   Όλα τα φίλτρα των διατάξεων κατακράτησης σκόνης ή ατμοσφαιρικών εκπομπών 

να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται εγκαίρως σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους και να τηρείται αρχείο των σχετικών αποδεικτικών. 

135.  Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
136.  Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την υδροβολή (το νερό μετά τη 

χρησιμοποίηση του στη διαδικασία υδροβολής των πλοίων) καθώς και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων να οδηγούνται μέσω κατάλληλων κλίσεων των 
υπαίθριων χώρων της εγκατάστασης σε τάφρο (φρεάτιο συγκράτησης στερεών) που 
θα βρίσκεται κατά μήκος του αιγιαλού και στη συνέχεια να αντλούνται προς την 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ναυπηγείου– διαλυτηρίου πλοίων 
αποτελούμενη από δεξαμενές καθίζησης ικανού όγκου για την καθίζηση των 
αιωρούμενων στερεών και ελαιοδιαχωριστήρα για τον διαχωρισμό τυχόν ελαιωδών 
ουσιών. Στη συνέχεια το απαλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά και ελαιώδεις ουσίες 
ανακτημένο νερό να οδηγείται σε δεξαμενή ή δεξαμενές ανακυκλούμενου νερού 
επαρκούς όγκου όπου θα αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθεί στην 
υδροβολή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του το νερό αυτό 
θα πρέπει να διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006). Η τάφρος να καθαρίζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά της. 

137.  Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και άλλα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα να 
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες 
εταιρείες αναγέννησης ορυκτελαίων, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή 
σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια 
για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση 
θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

138.  Η ιλύς (τα καθιζάνοντα στερεά) από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών 
αποβλήτων του ναυπηγείου – διαλυτηρίου πλοίων (από την υδροβολή και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων) να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑΗ.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και 
συγκεκριμένα να συλλέγεται σε ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα οποία να 
κλείνονται, να γίνεται επισήμανσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και να τοποθετούνται προσωρινά σε 
στεγασμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων, όπου θα πρέπει να παραμένουν κλειστά μέχρι να 
παραδοθούν σε φορέα/ εταιρεία που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων των αντίστοιχων κωδικών ΕΚΑ καθώς επίσης να διαθέτει ο 
ίδιος άδεια αποθήκευσης ή/και άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της 
κατηγορίας αυτής ή να έχει σε ισχύ σύμβαση με φορέα που να διαθέτει τις εν λόγω 
άδειες. 

139.  Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή 
τριφαινύλια (PCBs ή PCTs). 

140.  Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

141.  Απομάκρυνση ιλύος του  ελαιολασποσυλλέκτη όμβριων από αδειοδοτημένη 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά 
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
142.  Το υλικό που προκύπτει από τα σακόφιλτρα να συγκεντρώνεται, να αποθηκεύεται 

σε δοχεία και να παραδίδεται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς συλλογής και 
μεταφοράς επικινδύνων 

143.  Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ, κενές 
συσκευασίες χρωμάτων, τα υλικά καθαρισμού που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες, τα πλαστικά περιβλήματα που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικός 
εξοπλισμός κατά τη βαφή των σκαφών και έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες) να 
αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του 
κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π. 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 και 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 εγκατάσταση του.  

144.  Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για 
την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα 
το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

145.  Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας των στερεών πρώτων και βοηθητικών υλών 
(κυρίως χαρτόνια συσκευασίας, πλαστικά συσκευασίας, ξύλινες παλέτες κλπ) τα 
οποία δεν έχουν ρυπανθεί από χρώματα και άλλες χημικές ουσίες να 
συγκεντρώνονται σε κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (containers) και να 
δίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

146.  Τα μεταλλικά Scrap να συγκεντρώνονται στον υπαίθριο χώρο, εντός 
τυποποιημένων μεταλλικών κάδων και να εκποιούνται (προς ανακύκλωση) σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο παλαιοσίδηρος και τα 
προϊόντα λιμαρίσματος σιδηρούχων μετάλλων καθώς και το σκραπ αλουμινίου να 
συλλέγονται ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση του σιδήρου και του αλουμινίου αντίστοιχα 

147.  Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και 
να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, 
ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε 
εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο 
σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)]. 

148.  Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων 
προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων 
σωρών εντός της μονάδας. 

149.  Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική 
διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ. 

150.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση σε χρησιμοποιημένους 
συσσωρευτές και ΑΗΗΕ.  

151.  Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή 
άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται 
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ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 
152.  Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τα 

απόβλητο ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να αποθηκεύονται εντός 
κατάλληλων στεγανών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

153.  Σε περίπτωση καθαίρεσης και απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να διαχειριστούν μόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία μετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων 

Γενικοί και ειδικοί όροι για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα ναυπηγεία (καρνάγια) και 
την εμποροβιομηχανική ζώνη εφόσον πραγματοποιούνται σχετικές εργασίες αλλά και 
εφόσον απαιτούνται σχετικές δράσεις (οι λοιποί προαναφερόμενοι όροι ισχύουν κατά 
περίπτωση)  

154.  Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρύπανσης της θάλασσας από τα καταπλέοντα 
στο ναυπηγείο πλοία να υπάρχει εξοπλισμός εγκεκριμένου τύπου,  πρόληψης και 
καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές/ διασκορπίστηκες ουσίες κλπ) με έγκριση και της Λιμενικής Αρχής. 

155.  O κάθε φορέας εκμετάλλευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 
των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με τα 
οριζόμενα στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β' 383) 
και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β' 791). 

156.  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. 

157.  Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις και να μονώνονται κατάλληλα 
για την αποφυγή οχλήσεως. 

158.  Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε 
η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και γενικότερα να 
μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

159.  Σχετικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην 
ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα πρέπει αυστηρά να τηρούνται: 

α) Διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούμενα σωματίδια: Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. 
Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11). 

β) Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 
(ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

γ) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

δ) Μόλυβδος (Pb): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.11) Μόλυβδος (Pb): Όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) 

160.  Τα προς επισκευή πλοία να είναι ελεύθερα εκρηκτικών ή τοξικών αερίων και να 
είναι διαθέσιμα στο ναυπηγείο τα σχετικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα να εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε α) να προλαμβάνονται 
εκρήξεις κι άλλες επικίνδυνες καταστάσεις διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες “gas-free 
for hot work” διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια επισκευής – διάλυσης των πλοίων β) 
να προλαμβάνονται διαρροές ή εκπομπές ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν 
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βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
161.  Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών αμμοβολής στο εσωτερικό μέρος των 

πλοίων, στις εξωτερικές επιφάνειες των πλοίων ή σε άλλους χώρους του ναυπηγείου.  
162.  Κατά τις εργασίες χρωματισμών του εξωτερικού μέρους των πλοίων ο χώρος να 

προστατεύεται από προστατευτικά πετάσματα. Οι βαφές να πραγματοποιούνται 
μόνο με την χρήση ρολών (όπως περιγράφεται και στην Μ.Π.Ε.) 

163.  Κατά τις εργασίες χρωματισμών μέσα στους κλειστούς χώρους των πλοίων να 
εφαρμόζονται διατάξεις αερισμού των χώρων αυτών. 

164.  Γενικά να επιδιωχθεί από την επιχείρηση η χρήση χρωμάτων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε διαλύτη, όπου αυτό είναι δυνατό. Η επιχείρηση να υποβάλλει κατ’ 
έτος στη Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του ΥΠΕΝ 
κατάσταση με την ποσότητα των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν τους τελευταίους 
12 μήνες, την περιεκτικότητά τους σε διαλύτη, το είδος των βαφόμενων επιφανειών 
και το μήκος των πλοίων όπου αυτά εφαρμόσθηκαν. Επίσης να είναι διαθέσιμα προς 
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των 
χρησιμοποιούμενων χρωμάτων. 

165.  Οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν για την σύνδεση των αστικών λυμάτων της 
επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Μέχρι να 
ολοκληρωθεί η σύνδεση με το δίκτυο αστικών λυμάτων, τα αστικά απόβλητα να 
οδηγούνται στον στεγανό βόθρο (όπως περιγράφεται και στην Μ.Π.Ε.), ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα. 

166.  Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - 
(τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

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

168.  Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας 
στον παραπάνω βόθρο. 

169.  Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ή άλλων επικινδύνων ουσιών στον στεγανό 
βόθρο. 

170.  Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων 
αποβλήτων της δραστηριότητας με αστικού τύπου υγρά απόβλητα. 

171.  Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από λειτουργικές διαρροές να 
αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα, να απομακρύνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 
13588/725/2006 [ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06 - όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/07, (187/Β/2.3.07)] «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων». Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης. 

172.  Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα 
κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο 
δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες 
τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με 
το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να 
συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ και 
Ε του Π.Δ. 82/2004. 

173.  Σε περίπτωση διαρροής ορυκτελαίων από την εν γένει λειτουργία της 
εγκατάστασης, στην στεριά εκτός του πλοίου, να γίνει χρήση πριονιδίου για την 
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απορρόφηση και μη επέκταση αυτής. Το πριονίδι στην συνέχεια να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο. 

174.  Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
φυσικό αποδέκτη. 

175.  Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα απορρίμματα και 
τα λύματα από τον ελλιμενισμό των σκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ρίψη των παραπάνω 
αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο. 

176.  Θα πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση των 
παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

177.  Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει επιβαρημένων όμβριων υδάτων – τμήμα προς 
τσιμεντόστρωση για την διάλυση σκαφών, διαστάσεων 10 m * 25 m περίπου) στη 
θάλασσα και γενικότερα σε επιφανειακούς και υπεδάφιους αποδέκτες. Ομοίως 
απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ή καυσίμων επί του 
εδάφους ή στη θάλασσα. 

178.  Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
και του περιβάλλοντος χώρου, με μέριμνα της εταιρείας, η οποία υποχρεούται στην 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται από τις 
εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της καθώς και κατά την εκτέλεση 
παράκτιων δραστηριοτήτων, ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και τις 
πρόσθετες οδηγίες της Λιμενικής Αρχής. Ειδικότερα προς αποφυγή ρύπανσης της 
θάλασσας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το 
Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α), όπως αναθεωρήθηκε με το ΠΔ 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), 
το ΠΔ 11/02 (ΦΕΚ 6Α) και το Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20Α). 

179.Απαραίτητη είναι η ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης 
της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές/διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) εγκεκριμένου τύπου, που 
υποδεικνύεται στην υπόχρεη εταιρεία από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και 
εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan), που εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 2252/94 και 
άλλες διατάξεις του Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6Α). 

180.  Να εξεταστεί τεχνικά η δυνατότητα κατασκευής δικτύου απορροής όμβριων υδάτων 
με φρεάτια συγκράτησης στερεών και χρήση εξελιγμένου συστήματος 
ελαιοδιαχωριστή [π.χ. σύστημα διαχωρισμού με στεγανές δεξαμενές 
(βορβοροσυλλέκτες), τμήμα βαρυτικού διαχωριστή και τμήμα διαχωρισμού 
πετρελαιοειδών και λοιπών επικινδύνων με την χρήση ειδικών φίλτρων, κλπ.] με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση διάθεσης υλικών (στερεών και υγρών) στο θαλάσσιο 
χώρο. Για το λόγο αυτό να υποβληθεί σχετική τεχνική έκθεση στην Αδειοδοτούσα 
Αρχή. 

181.  Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την “απορρύπανση” των προς επισκευή 
πλοίων, να απομακρύνονται με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, αποφεύγοντας 
διαρροές, και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικές στεγανές δεξαμενές 
τοποθετημένες κάτω εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από 
τα καιρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

182.  Το νερό που χρησιμοποιείται κατά την υδροβολή να ανακυκλώνεται και να 
επαναχρησιμοποιείται στην διαδικασία της υδροβολής. Η υγρή λάσπη που καθιζάνει 



 95 

να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

183.  Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 
2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 
και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία 
αποστολής. 

184.  Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του 
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης 
των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του 
αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και 
τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

185.  Τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα να συλλέγονται ξεχωριστά 
σε ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για 
ανακύκλωση του σιδήρου και των λοιπών μετάλλων αντίστοιχα. 

186.  Το πριονίδι και τα κατάλοιπα ξυλείας που δεν είναι επιβαρημένα με επικίνδυνες 
ουσίες (χρώματα, έλαια, κλπ) να προωθούνται για αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες 
εταιρείες, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν 
λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

187.  Το πλαστικό περίβλημα που χρησιμοποιείται κατά τη βαφή των πλοίων να 
προωθείται σε εταιρείες αξιοποίησης εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα και εφόσον 
τα εν λόγω υλικά δεν έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες, διαφορετικά να υφίσταται 
διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων. 

188.  Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
αποξήλωσης που προκύπτουν από τις επισκευές πλοίων με συλλογή τους 
ξεχωριστά σε κατάλληλους περιέκτες ανάλογα με τη φύση του κάθε αποβλήτου. 

189.  Τσιμεντόστρωση του τμήματος το οποίο θα χρησιμοποιείται για την διάλυση 
σκαφών (διαστάσεων 10 m * 25 m περίπου).  

190.  Το δάπεδο του χώρου εργασιών και προσωρινής εναπόθεσης των “κομμένων” 
άχρηστων τεμαχίων των πλοίων να είναι αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και 
ανθεκτικό σε μεγάλο βάρος, με κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να 
οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. 

191.  Η αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και 
εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, 
καλυμμένου με gross betton και σύστημα συλλογής των ομβρίων. 

192.  Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη 
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού. 

193.  Αποφυγή διαρροής στο έδαφος οποιοδήποτε είδους υγρών αποβλήτων (λάδια, 
γράσα, χημικές ουσίες, κλπ.).  

194.  Τα τεμάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων να συλλέγονται και 
να αποθηκεύονται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζονται ως 
επικίνδυνα απόβλητα από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

195.  Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα και οδηγείται στην 
χαλυβουργία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από 
αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

196.  Τα πλοία που οδηγούνται προς επισκευή να υφίστανται επιθεώρηση για την 
ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων ουσιών / υλικών (π.χ. αμίαντος) πριν την έναρξη 
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εργασιών επί του πλοίου προκειμένου σε περίπτωση εξεύρεσης τέτοιων υλικών να 
ακολουθηθεί η σχετική για τη διαχείρισή τους νομοθεσία περί επικίνδυνων 
αποβλήτων. Η αποξήλωση αμιάντου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β). 

197.  Τα πλοία πρέπει να έρχονται στο ναυπηγείο απαλλαγμένα από υγρά πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα (slops). Σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά προκύπτουν τέτοια κατάλοιπα 
κατά τις εργασίες επισκευής των πλοίων, αυτά να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες 
δεξαμενές προκειμένου να παραληφθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής 
επικίνδυνων αποβλήτων και να μεταφέρονται στα διυλιστήρια ή άλλες κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για επεξεργασία τους. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή 
ρύπανσης της θάλασσας κατά την αφαίρεσή τους. 

198.  Οι εκτελούμενες εργασίες να μην παρεμποδίζουν την ασφαλή κίνηση των σκαφών 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

199.  Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα που 
μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών, 
πυρκαγιάς (νερών πυρόσβεσης) κλπ. από τους χώρους της εγκατάστασης. 

200.  Να γίνεται τακτικός καθαρισμός όλων των χώρων του ναυπηγείου από ομάδα 
καθαριότητας που θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή των κάθε είδους αποβλήτων και 
γενικότερα για την ευπρεπή εικόνα του ναυπηγείου. Τα απόβλητα που συλλέγονται 
να υφίστανται κατάλληλη διαχείριση ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τη 
σχετική κείμενη νομοθεσία. 

201.  Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

202.  Η Λιμενική Αρχή, η Αδειοδοτούσα Αρχή και η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε σημαντικό συμβάν που επηρεάζει 
δυσμενώς το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα ή σε σημαντική 
δυσλειτουργία της εγκατάστασης. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική 
Απόφασή τους δύνανται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή / και 
διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

203.  Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ουσιών στη θάλασσα.  
204.  Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 

διατάξεις. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των 
εργαζομένων καθώς και τη νόμιμη διάθεση των λυμάτων/αποβλήτων που 
προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις. 

205.  Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

206.  Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

207.  Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του 
περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, 
σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και να καταγράφονται. 

 Σταθμοί μετατροπής τάσης και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
208.  Οι κάθε τύπου μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης 

ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής 
διάρρηξης των τοιχωμάτων τους τα περιεχόμενα διηλεκτρικά έλαια να συγκρατηθούν 
εντός της λεκάνης ασφαλείας και μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο 
ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας ‘έκαστου Μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον 



 97 

όγκο των περιεχομένων σε αυτόν δηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένος κατά 15%. 
209.  Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές συνφ κλπ απαγορεύεται η χρήση 

διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και 
πολυχλωριωμένατριφαινύλια (PCTs) 

210.  Ο Υποσταθμός ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη 
είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων καθώς και 
ζώων στον χώρο αυτό. 

211.  Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον 
Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα την ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β΄512) όπως 
εκάστοτε ισχύει, 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.  

   
Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

212.  Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

213.  ΟΙ χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων να κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τις 
απαιτήσεις του ΠΔ 455/1976 (ΦΕΚΑ΄/169) όπως εκάστοτε ισχύει. 

214.  Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) 
και υγιεινής. 

215.  Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή μελέτη 
σύνδεσης της δραστηριότητας, μετά του εξυπηρετούντος σταθμού οχημάτων, με το 
υπάρχον οδικό δίκτυο.  

216.  Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των 
όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, 
όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων κ.λπ. 

217.  Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του γηπέδου με τη διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της 
οπτικής όσο και της ακουστικής όχλησης, μετά από την εκπόνηση σχετικής 
φυτοτεχνικής μελέτης. 

218.  Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  

219.  Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου. 

220.  Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη 
και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες 
περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου 
απαιτείται. 

221.  Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων. 

222.  Οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων να διαθέτουν πλήρες και ικανό 
αποχετευτικό σύστημα απορροής ομβρίων ( το οποίο να αποτελείται από επαρκή 
αριθμό κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική 
καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων 

223.  Εντός των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
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υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή 
λοιπών επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη 
συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε 
εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) όπως εκάστοτε ισχύει. 

224.  Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

225.  Προτείνεται, σε επιλεγμένους χώρους του σταθμού αυτοκινήτων να γίνεται 
συλλογή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικό, γυαλί, χαρτί κ.λπ.), λαμπτήρων, 
μπαταριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα με σκοπό την 
ανακύκλωσή τους ή την ανάκτησή τους. 

226.  Προτείνεται, για το φωτισμό των χώρων, η χρήση λαμπτήρων με μεγάλο χρόνο 
ζωής και ταυτόχρονα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

227.  Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση μπαταριών κρύου νερού που 
ενεργοποιούνται με φωτοκύτταρο, με σκοπό τη μείωση της σπατάλης νερού. 

228.  Το σύστημα εξαερισμού του υπόγειου χώρου να τίθεται σε λειτουργία ικανό χρονικό 
διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τις ώρες αιχμής, ώστε να γίνεται η 
απαγωγή των αερίων ρύπων που παράγονται από την κυκλοφορία των οχημάτων 
και αφετέρου να ανανεώνεται ο αέρας του χώρου. 

229.  Απαιτείται η χορήγηση έγκρισης μελέτης εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού 
από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης του υπόγειου σταθμού 
οχημάτων. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να 
είναι τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

230.  Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων.  

231.  Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις σχετικές xxv.16 απαιτήσεις. 

 
iii) Πρόσθετοι όροι: 
 θα πρέπει ο Λιμένας να αναπτύξει τις υποδομές του προς την κατεύθυνση της 

εξυπηρέτησης «πράσινων» πλοίων, δηλ πλοίων που καταναλώνουν περισσότερο 
καθαρά εναλλακτικά καύσιμα όπως είναι το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, αλλά και 
ηλεκτρική ενέργεια με από ξηράς παροχή/ cold ironing, αποφεύγοντας την 
κατανάλωση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου τα οποία εκλύουν σημαντικούς ρύπους, 
τουλάχιστον κατά το στάδιο της παραμονής τους στο λιμάνι, προσαρμοζόμενος στην 
ΚΥΑ77226/1/2017 (ΦΕΚ3824/Β/2017) και το Ν4439/2014 (ΦΕΚ222/Α΄/2016). Προς 
την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η παροχή κινήτρων, διευκολύνσεων και πολιτικές 
εκπτώσεων προς τα ελλιμενίζοντα πλοία που κάνουν χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
και νέων τεχνολογιών καθαρισμού των καυσαερίων τους, ταυτόχρονα με μια ευρύτερα 
συντονισμένη εθνική και κοινοτική προσπάθεια, δημιουργίας εκτεταμένου δικτύου 
λιμένων με αντίστοιχες υποδομές 

 ταυτόχρονα προτείνεται ο λιμένας, να εγκαταστήσει τις δικές του σταθερές μονάδες 
παραγωγής ενέργειας με χρήση καθαρότερου καυσίμου (βλέπε φυσικό αέριο), για την 
τροφοδοσία και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ελλιμενισμένων πλοίων 
(κρουαζιερόπλοιων, εμπορικών κλπ) στο στάδιο της παραμονής τους στο λιμάνι, ώστε 
το τελικό ισοζύγιο για την περιοχή του λιμένα, όσον αφορά τη μείωση των εκλυομένων 
αερίων ρύπων, να είναι θετικό 

 για τη χρήση των βυθοκορημάτων, αλλά και της συσσωρευμένης σκωρίας ως 
συμπληρωματικό υλικό στη διαμόρφωση των κυψελωτών κιβωτίων και των 
υποβάσεων, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της καταλληλότητάς τους μέσω των 
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απαιτούμενων δοκιμών προσδιορισμού της εκπλυσιμότητάς τους. Η κατά το μέγιστο 
δυνατό αξιοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ποσοστά 
απόρριψής τους στη θάλασσα. Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης παραγόμενων 
παρα-προϊόντων εκσκαφών από άλλα μεγάλα γειτονικά έργα, για την κατασκευή των 
υποβάσεων ή των τεχνητών ογκολίθων,  θα αποτελούσε και η δημιουργία σε κοντινή 
θέση, σχετικού αποθεσιοθαλάμου από όπου θα τροφοδοτούνταν το έργο για τη 
σχετική κάλυψη μέρους των αναγκών του 

 ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται 
τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων όσο και κατά το στάδιο της 
λειτουργίας του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρης ανάπτυξής του, με στόχο 
την αποφυγή πρόκλησης σχετικών οχλήσεων μέσα στην ίδια την πόλη και σε βασικές 
οδικές αρτηρίες γύρω από αυτή, αλλά και για την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών 
του λιμένα. Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, ο ΟΛΠ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης όχλησης εντός της ΧΖΛ, με 
κατάλληλη προς τούτο, οργάνωση στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της 
κυκλοφορίας των μέσων ξενάγησής τους στην πόλη. Σημαντικό για την ομαλή 
λειτουργία του έργου κρίνεται και η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης επέκτασης 
των γραμμών του Μετρό και του Τραμ, η υπογειοποίηση του οποίου κρίνεται 
απαραίτητη για την βελτίωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των κυρίων 
αρτηριών της πόλης 

 να ακολουθείται καθημερινό πρόγραμμα παρακολούθησης της συγκέντρωσης των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα, του ακουστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των 
υδάτων του λιμένα, σε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά σημεία του (κεντρικός λιμένας, 
ΣΕΜΠΟ, κρουαζιέρα, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη), τα αποτελέσματα των οποίων να 
παρουσιάζονται με απευθείας σύνδεση, σε φιλικό στο χρήστη, διαμορφωμένο 
ιστότοπο. Ο φορέας λειτουργίας του λιμένα να παρέχει διαρκή και συστηματική 
ενημέρωση στους χρήστες αλλά και κατάρτιση στους εργαζομένους, σχετικά με 
βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση  των προκαλούμενων 
οχλήσεων στο περιβάλλον αλλά και στους περίοικους ειδικότερα. 

 
Υπέρ (62 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Ε. 
Αβραμοπούλου, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. 
Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμαρά, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. 
Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. 
Δημόπουλος, Ε. Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. 
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. 
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας 
(Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Δ. 
Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Αποστολόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. 
Γιαννακόπουλος,  Ι. Σμέρος. 
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Κατά (38 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Β. Αλιμπέρτη, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-
Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. 
Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Τατάγια Χριστίνα, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας απουσίαζε ο επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος 
Τζήμερος, κ. Θ. Τζήμερος. 

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


