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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.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 16η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 119/2021 

Σήμερα 23/6/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 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 υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18-6-2021 (ΦΕΚ 2660/τ. 
Β’/18-6-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
501276/17-6-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17/6/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Δ’ 
Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας». 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα δύο 
(72) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
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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.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, 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), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος 
Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, 
Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – 
Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος 
Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), 
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, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), 
Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχων / Απών το μέλος του Π.Σ. κ. Σμέρος Ιωάννης. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 167421/1-3-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

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

3. Την υπ 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. Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

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

7. Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

8. 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». 

9. 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) 

10. Τους Ν4042/12 και 4685/20 ως άνω, ως προς τις αναφορές τους στα εδάφια της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» που την 
καταργούν 

11. 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» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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12. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. 

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

14. 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» 

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

16. 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» 

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

18. 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 

19. 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». 

20. Την ΥΑ με αριθμ πρωτ οικ189533/7-11-2011 (ΦΕΚ2654/Β΄/9-11-2011) «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων 
και νερού» η οποία κατήργησε την. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993)  

21. 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)  

22. 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 
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δημόσιο τομέα. 
23. 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». 

24. 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» 

25. 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. 

26. 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), το Ν3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003), την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 
(ΦΕΚ1077/Β΄/12) και το Ν4280/14  

27. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

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

29. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

30. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων»  και 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. 

31. 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» 

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

33. Την 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». 

34. Κ.Υ.Α 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.  

35. N. 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.  

36. Το Ν4150/13 (ΦΕΚ102/Α΄/29-04-13) περί «Ανασυγκρότησης του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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(Ν4676/20) 
37. 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. 

38. 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.» 

39. Το με ΑΠ:782122/14-10-2020 Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ:782127/14-10-2020 Δ/νσής μας) έγγραφο μετά του με ΑΠ:781919/14-10-2020 
Περιφερειακού Συβουλίου  και του με ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97720/63763/09-10-2020 
Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)/ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας διαβιβαστικού και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με 
θέμα: «Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»  

40. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Προσανατολισμού», με 
αριθμ 1, σε κλίμακα 1:250.000 με ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

41. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Λαύριο), με αριθμ 2.1, σε κλίμακα 1:25.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

42. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Ν Σέριφος), με αριθμ 2.2, σε κλίμακα 1:25.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

43. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών (Ν Μήλος)», με αριθμ 2.3, σε κλίμακα 1:25.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

44. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Ν Φολέγανδρος), με αριθμ 2.4, σε κλίμακα 1:25.000 
με ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

45. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Ν Σαντορίνη), με αριθμ 2.5, σε κλίμακα 1:25.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

46. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Ν Νάξος), με αριθμ 2.6, σε κλίμακα 1:25.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

47. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Λαυρίου», με αριθμ 3.1, σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 
Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

48. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Σερίφου», με αριθμ 3.2, σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 
Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

49. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Μήλου», με αριθμ 3.3, σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 
Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

50. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Φολεγάνδρού», με αριθμ 3.4, σε κλίμακα 1:10.000 με 
ημερομηνία Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

51. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Σαντορίνης», με αριθμ 3.5, σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 
Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 
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52. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεως και Καλύψεως 
Γης Περιοχής Μελέτης Νάξου», με αριθμ 3.6, σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 
Απρίλιος 2020 υπό ENVECO AE 

53. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ 150kV/MT Φολέγανδρου 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31451, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
21/1/2019 υπό ΑΔΜΗΕ 

54. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «ΚΥΤ 400/150KV Λαυρίου 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31414, σε κλίμακα 1:1000 με ημερομηνία 
23/7/2015 υπό ΑΔΜΗΕ 

55. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ 150KV/ΜΤ Μήλου 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31457, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
21/1/2019 υπό ΑΔΜΗΕ 

56. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ 150KV/ΜΤ Νάξου 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31461, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
15/04/2019 υπό ΑΔΜΗΕ 

57. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ 150KV/ΜΤ Θήρας 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31450, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
21/1/2019 υπό ΑΔΜΗΕ 

58. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ 150KV/ΜΤ Σερίφου 
προβλεπόμενη ανάπτυξη», με αριθμ 31449, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
21/1/2019 υπό ΑΔΜΗΕ 

59. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υπογειοποίηση Γραμμής Διπλού 
Κυκλώματος», με αριθμ 1539Δ ΦΥΛ.2/2, σε κλίμακα 1:25 με ημερομηνία Μάιος 
15/2020 υπό ΑΔΜΗΕ 

60. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Εγκατάσταση Υπόγειων και 
Υποβρυχίων», με αριθμ ΤΜΓΜ-3002, σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία 18/3/2020 υπό 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

61. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υπογειοποίηση Γραμμής Διπλού 
Κυκλώματος», με αριθμ 1539Δ φυλ 1/2, σε κλίμακα 1:25 με ημερομηνία Μάιος 
15/2020 υπό ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

62. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Διατομές», με αριθμ ΤΜΓΜ 3001, 
σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία 18/3/2020 υπό ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

63. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
προτεινόμενη θέση τοπογραφικό διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ65, σε κλίμακα 1:500 με 
ημερομηνία 26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

64. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
εναλλακτική θέση τοπογραφικό διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ65-Α, σε κλίμακα 1:500 με 
ημερομηνία 26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

65. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS Θήρας τοπογραφικό 
διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ66, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ 

66. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS Θήρας εναλλακτική θέση 
τοπογραφικό διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ66-Α, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 
26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

67. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS Μήλου τοπογραφικό 
διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ67, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ 

68. Το συνημμένο στην (39) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Υ/Σ GIS Σερίφου τοπογραφικό 
διάγραμμα», με αριθμ ΣΚΑ68, σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 26/10/18 υπό ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ 
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69. Τη συνημμένη στην (39) σχετική, Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης υπό 
Δημητρίου Κουκουνιά Μάιος 19/2020 

70. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ΑΔΑ:6ΠΓΛ4653Π4-40Ω με ημερομηνία 
24/9/2019 Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα: «Αίτημα του ΑΔΜΗΕ με θέμα: Διασύνδεση 
Κυκλάδων Δ΄ Φάση Γμωμοδότηση για τους χώρους στη νήσο Μήλο 

71. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 21/02/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Επιλογή γηπέδου για τη κατασκευή νέοθυ υποσταθμού Μήλου 
και διερεύνηση προσαιγιαλίωσης και οδεύσεων των υπόγειων καλωδίων επί της 
νήσου Μήλου, στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων – Δ΄ Φάση 

72. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 20/03/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Γνωμοδότηση για την επιλογή χώρων κατασκευής νέου 
Υποσταθμού χώρων προσαιγιάλωσης και οδεύσεων υπόγειων καλωδίων επί της 
νήσου Θήρας για τις ανάγκες του έργου: «Διασύνδεσης Κυκλάδων Δ΄ Φάση» 

73. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 14/10/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Διασύνδεση Κυκλάδων Δ΄ Φάση. Γνωμοδότηση για τους 
χώρους προσαιγιάλωσης στη νήσο Θήρα» 

74. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 20/02/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Σχετικά με τη θέση και τη κατασκευή νέου ηλεκτρικού 
υποσταθμού των αντλίστοιχων οδεύσεων των υπόγειων καλωδίων και του χώρου 
προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων, της νήσου Θήρας, του Δήμου Θήρας, 
της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας » 

75. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 19/06/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Σχετικά με τη επιλογή του γηπέδου (προτεινόμενη και 
εναλλακτική θέση) για την κατασκευή του νέου Υποσταθμιύ Σερίφου, με τις 
αντλιστοιχες περιοχές για την προσαιγιάλωση των υποβρυχίων καλωδίων και τις 
υπόγειες οδεύσεις τους από το χψώρο της προσαιγιάλωσης προς το χώρο του 
Υποσταθμού στο πλαίσιο της δ΄ φάσης ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την 
Ηπειρωτική Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Λιβάδι στην ΔΕ Σέριφο του 
Δήμου Σερίφου ΟΕ Μήλου» 

76. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 01/08/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Σχετικά με τη θέση για την κατασκευή νέου ηλεκτρικού 
υποσταθμού, των αντίστοιχων οδεύσεων των υπογείων καλώδιων και του χώρου 
προσαιγιάλωσης των υποβρύχιων καλωδίων της νήσου Φολεγάνδρου, του Δήμου 
Φολεγάνδρου της ΠΕ Θήρας» 

77. Το συνημμένο έγγραφο στην (39) σχετική, με ημερομηνία 29/06/2019 Υπουργείου 
Πολιτισμού με θέμα: «Έγκριση του έργου όδευσης καλωδίων στη Νάξο στο πλαίσιο 
του έργου Διασύνδεση Κυκλάδωβν Δ΄ Φάση» 

78. Τη συνημμένη στην (39) σχετική μελέτη, ειδική μελέτη με θέμα: «Υποσταθμός Κλειστού 
Τύπου 150kV/20kV Ηράκελιου Ι – Περιβαλλοντικά Θέματα (Νοέμβριος 2018) 
Αναθεώρηση της μελέτης Δ Τσανάκα, Γ Φιλιποππούλου Οκτώβριος 2000  

79. Το συνημμένο στην (39) σχετική μελέτη, έγγραφο με ΑΠ:Μ.ι. /411/2229/2019/27-5-
2019 ΓΓΕΤ με θέμα: «Έκθεση Μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου 
μαγνητικού πεδίου εκτ΄ςο της περίφραξης του Υποσταθμού Σύρου 150kV GIS, στη 
νήσο Σύρο του Νομού Κυκλάδων 

80. Τη συνημμένη στην (39) σχετική μελέτη, έκθεση της ΕΕΑΕ με θέμα: «Έκθεση 
μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου εκτός της 
περίφφραξης του υπσοταθμού Σύρου 150kV GIS, στη νήσο Σήρο του νομού 
Κυκλάδων , Αγ Παρασκευή Μάιος 2019, υπό Δρ Μ Χριστόπουλου και Π Τσαπρούνη 

81. Τη συνημμένη στην (39) σχετική μελέτη, έκθεση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογάις Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Το 
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μαγνητικό πεδίο του υπόγειου τμήαμτος της γραμμής 150kV Y/Σ Νέας Μάκρης – Υ/Σ 
Πολυπόταμου ως Περιβαλλοντικός Παράγοντας» , Πάτρα 2007, υπό Δ Τσανάκα, 
ΕΜίμος, Α Τζινευράκης  

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (39) σχετική μελέτη που 
αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Δ’ Φάση Ηλεκτρικής 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας” 
 

Η διαβιβασθείσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας». Πιο αναλυτικά, το υπό μελέτη έργο αφορά στη διασύνδεση των νήσων των 
νότιων Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα) με το Ελληνικό ηπειρωτικό 
σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (από τον GIS Λαυρίου προς τον νέο Υ/Σ GIS 
Νάξου) μέσω υποβρυχίου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) υψηλής τάσης 
150kV. Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται: 

Στο Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής  
Στο Δήμο Σερίφου της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου 
Στο Δήμο Μήλου της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου 
Στο Δήμο Φολεγάνδρου της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας 
Στο Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας 
Στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου 
 
Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 

ΥΠΕΝ, και αφορά το έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (39) 
σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών, φωτογραφιών και 
εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών 
μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 
 

ii. Ονομασία και είδος του έργου 
Το έργο περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 150 kV συνολικού μήκους 353,2 km και 

υπόγεια καλώδια 150 kV συνολικού μήκους 19,6 km, από το GIS Λαυρίου έως τον νέο 
Υ/Σ GIS Νάξου, καθώς και τους νέους Υποσταθμούς των νήσων Σερίφου, Μήλου, 
Φολεγάνδρου και Θήρας. Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

1. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Αττικής στο Λαύριο μήκους 1047m 
περίπου. 

2. Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Λαυρίου – Σερίφου μήκους 109,3km 
περίπου. 

3. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Σερίφου μήκους 1.382m περίπου. 
4. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Σερίφου. 
5. Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Σερίφου – Μήλου μήκους 46,7km 

περίπου. 
6. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Β.Μήλου μήκους 7.500m περίπου. 
7. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Μήλου. 
8. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Ν.Μήλου μήκους 6.650m περίπου. 
9. Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Μήλου-Φολεγάνδρου μήκους 55,2 km 

περίπου. 
10. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου μήκους 1872m περίπου. 
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11. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Φολεγάνδρου. 
12. Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου - Θήρας μήκους 59,9 

km περίπου. 
13. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Θήρας μήκους 607m περίπου. 
14. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Θήρας. 
15. Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Θήρας – Νάξου μήκους 82,1 km 

περίπου. 
16. Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Νάξου μήκους 528m. 
 
Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύεται από Μελέτη Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης, που αφορά στα υποβρύχια και υπόγεια τμήματα του έργου 
που χωροθετούνται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα: 

• Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 «GR3000017 – 
Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρόνησου» σε μήκος 5,8 km περίπου. 

• Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 «GR3000018 – 
Κανάλι Μακρονήσου» σε μήκος 6,9 km περίπου. 

• Στη θαλάσσια περιοχή της Σερίφου, οι υποβρύχιες ΓΜ διέρχονται εντός της περιοχής 
ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 «GR4220029 – Σέριφος: Παράκτια Ζώνη και 
Νησίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βους» σε μήκος 1,1 km περίπου. 

• Στη θαλάσσια περιοχή της Μήλου, οι υποβρύχιες ΓΜ διέρχονται εντός της περιοχής 
ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000 «GR4220005 – Παράκτια Ζώνη Δυτικής Μήλου» σε 
μήκος 1,4 km περίπου. 

• Στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου, οι υποβρύχιες ΓΜ διέρχονται εντός της 
περιοχής ΕΖΔ-ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 «GR4220004 – Φολέγανδρος 
Ανατολική μέχρι Δυτική Σίκινος και Θαλάσσια Ζώνη» σε μήκος 2,2 km περίπου. 

• Στην νήσο Μήλο (Π.Ε. Μήλου), η υπόγεια γραμμή του έργου διέρχεται (επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου) εντός της περιοχής ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000 
«GR4220020 – Νήσος Μήλος – Προφήτης Ηλίας – Ευρύτερη Περιοχή» σε μήκος 
0,6 Km περίπου. 

• Στην νήσο Μήλο (Π.Ε. Μήλου), η υπόγεια γραμμή του έργου διέρχεται (επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου) εντός της περιοχής ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 
«GR4220030 – Δυτική Μήλος, Αντιμήλος, Πολύαιγος και νησίδες» σε μήκος 5,8 km 
περίπου. 

• Στην νήσο Φολέγανδρο (Π.Ε. Θήρας), η υπόγεια γραμμή του έργου διέρχεται (επί 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου) εντός της περιοχής ΕΖΔ-ΖΕΠ του δικτύου Natura 
2000 «GR4220004 – Φολέγανδρος Ανατολική μέχρι Δυτική Σίκινος και Θαλάσσια 
Ζώνη» σε μήκος 1km περίπου.__ 

 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 376741 (ΦΕΚ 2471 Β΄ 2016), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902, 21/4/2020, το υπό μελέτη έργο 
κατατάσσεται ως εξής: 

• Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 
• α/α 11: Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί 

της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε 
υφιστάμενους υποσταθμούς) 

• υποκατηγορία Α2 Λόγω της σύνδεσης του έργου με το ΚΥΤ Λαυρίου όπου η Τάση 
Λειτουργίας του είναι > 150 kV 
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Σημειώνεται ότι οι υπόγειες και υποβρύχιες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις υποκατηγορίες της κείμενης νομοθεσίας. 
Ωστόσο, για λόγους πληρότητας της παρουσίασης του εξεταζόμενου έργου, στην ΜΠΕ 
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα βασικά στοιχεία του υπόγειου - 
υποβρύχιου τμήματος, καθώς επίσης γίνεται και εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών, ενώ για τα τμήματα των υπόγειων γραμμών 
μεταφοράς που βρίσκονται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, έχει εκπονηθεί 
Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
διαβιβασθείσας ΜΠΕ. 

Σημειώνεται επίσης, ότι λόγο του μεγέθους του έργου, της διέλευσης του από 
διάφορες θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και της 
χωροθέτησης τους εντός δυο περιφερειών της Χώρας, προτείνεται ως αδειοδοτούσα 
αρχή να είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη του υπό μελέτη έργου κατά την 
ελληνική στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08). 

 
Πίνακας Κατάταξη του έργου κατά την ελληνική κατάταξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ως άνω αναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ Αριθ. 
οικ. 3137/191/Φ.15 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 1048 Β΄ 2012) 
όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 13234/800/Φ.15 «Συμπλήρωση της οικ. 
3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης “Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα”»(ΦΕΚ 3251 Β΄ 2012). 

 
iv. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου 
Θέση έργου 
Η αρχή του υπό μελέτη έργου βρίσκεται σε υφιστάμενο τερματικό χώρο του ΚΥΤ 

Λαυρίου, στο Λαύριο Αττικής. Συνοπτικά, τα επί μέρους τμήματα του έργου γεωγραφικά 
διατάσσονται ως εξής: 

• Από τον υφιστάμενο ΚΥΤ Λαυρίου εκκινεί νέα υπόγεια καλωδιακή Γραμμή 
Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV μήκους 1047 m περίπου έως τη θέση προσαιγιάλωσης 
σε χώρο όμορο του ΑΗΣ Λαυρίου. Η όδευση ως τη θέση προσαιγιάλωσης θα 
εκτελεστεί επί κοινόχρηστης οδού ή χώρων που θα παραχωρηθούν από τον ΑΗΣ 
Λαυρίου. 

• Ακολούθως προβλέπεται υποβρύχια καλωδιακή Γ.Μ. 150kV μήκους 109,3km που 
κινείται νότια από το Λαύριο και και καταλήγει στη θέση προσαιγιάλωσης 
«Κυκλάδι», στον όρμο Τσιλιπάκη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου Σερίφου. 

• Το υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Σερίφου (Δήμος Σερίφου, Π.Ε. Μήλου, 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), μήκους 1.385m περίπου από τη θέση 
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προσαιγιάλωσης «Κυκλάδι» Σερίφου έως το νέο Υ/Σ GIS Σερίφου. Η όδευση των 
καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, 
δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών. 

• Ακολουθεί υποβρύχια καλωδιακή Γ.Μ. 150kV μήκους 46,7km που κινείται νότια 
από τη Σέριφο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Αγ. Κωνσταντίνος » 
στην Β. Μήλο. 

• Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Βόρειας Μήλου (Δήμος Μήλου, Π.Ε. 
Μήλου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) μήκους 7.500m περίπου από τη θέση 
προσαιγιάλωσης «Αγ. Κωνσταντίνος » στην Β. Μήλο έως το νέο Υ/Σ GIS Μήλου. 
Η όδευση των καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας, δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών. 

• Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Νότιας Μήλου (Δήμος Μήλου, Π.Ε. Μήλου, 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) μήκους 6.650m περίπου από το νέο Υ/Σ GIS Μήλου 
έως τη θέση προσαιγιάλωσης στην περιοχή «Προβατά» Ν. Μήλου. Η όδευση των 
καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, 
δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών . 

• Ακολουθεί υποβρύχια καλωδιακή Γ.Μ. 150kV μήκους 55,2 km που κινείται 
ανατολικά από τη Μήλο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Λιβάδι» 
Φολέγανδρου, στα νοτιοανατολικά του νησιού. 

• Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου (Δήμος Φολεγάνδρου, Π.Ε. 
Θήρας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) μήκους 1872 m περίπου, από τη θέση 
προσαιγιάλωσης «Λιβάδι» Φολέγανδρου έως το νέο Υ/Σ GIS Φολεγάνδρου. Η 
όδευση των καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας, δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών. 

• Ακολουθεί υποβρύχια καλωδιακή Γ.Μ. 150kV μήκους 59,9 km που κινείται 
νοτιοανατολικά από τη Φολέγανδρο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης 
«Μονόλιθος» Θήρας, στις ανατολικές ακτές του νησιού. 

• Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Θήρας (Δήμος Θήρας, Π.Ε. Θήρας, 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) μήκους 607m περίπου από τη θέση προσαιγιάλωσης 
«Μονόλιθος» Θήρας έως τη θέση το νέο Υ/Σ GIS Θήρας. Η όδευση των 
καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, 
δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών. 

• Ακολουθεί υποβρύχια καλωδιακή Γ.Μ. 150kV μήκους 82,1 km που κινείται βόρεια 
από τη Θήρα και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Στελλίδας» Νάξου, 
στις δυτικές ακτές του νησιού. 

• Υπόγειο τμήμα καλωδιακή Γ.Μ. 150kV Νάξου (Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) μήκους 528m περίπου από 
τη θέση προσαιγιάλωσης πλησίον της «Στελλίδας» Νάξου έως τον Υ/Σ Νάξου. Η 
όδευση των καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας, δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριούμενων οδών .  

Η γεωγραφική θέση του έργου παρουσιάζεται στο Σχήμα του Παραρτήματος. 
 
Διοικητική υπαγωγή έργου 
Το υπό μελέτη έργο καταλαμβάνει μεγάλη γεωγραφική έκταση και χωροθετείται σε έξι 
Δήμους, δυο Περιφερειών. Συγκεκριμένα, χωροθετείται στις εξής Δημοτικές Ενότητες: 

Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής, Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής 
Δήμος Σερίφου της Π.Ε. Μήλου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
Δήμος Μήλου της Π.Ε. Μήλου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
Δήμος Φολεγάνδρου της Π.Ε. Θήρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
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Δημοτική Ενότητα Θήρας, Δήμου Θήρας της Π.Ε. Θήρας (Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου) 
Δημοτική Ενότητα Νάξου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της Π.Ε. Νάξου 
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
Ο Δήμος Λαυρεωτικής υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Οι Δήμοι Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου, Θήρας και Νάξου υπάγονται διοικητικά 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
 
v. Φορέας του έργου 
Αναλυτικά τα στοιχεία του φορέα του έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 
ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 
Διεύθυνση: Δυρραχίου 89 & Κηφισού 10443 Αθήνα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5192306, 210-5192152/ Fax: 210-5126999 
Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς: κος Τσιρέκης Κ. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας για το υπό μελέτη έργο: κος Κουκουνιάς Δ. 
 
vi. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου:  
Η διαβιβασθείσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρία «ΕΝVECO A.E., Προστασία και 

Διαχείριση Περιβάλλοντος» (έδρα: Περικλέους 1, Αθήνα, τηλ: 210-6125027, fax: 210-
6148149, info@enveco.gr, www.enveco.gr), κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 
27 τάξης Γ’, στην οποία ανατέθηκε βάσει σχετικής Σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ. 

Η μελέτη ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπεύθυνος της μελέτης είναι ο κ. Σπύρος 
Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, 
MLitt., Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝVECO A.E. Η Ομάδα της ENVECO A.E. που 
εργάσθηκε για την εκπόνηση της ΜΠΕ συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες: 
Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., 

MLitt, Υπεύθυνος Μελέτης 
Γιάννης Κατσέλης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχ. Περιβάλλοντος (MSc), Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA), Συντονιστής Μελέτης 
Γιάννης Μπεκιάρης, Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, M.Δ.Ε. E.M.Π., Συντονιστής 

ΜΕΟΑ 
Ζωή Γαϊτανάρου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, Μηχανική Περιβάλλοντος MSc.  
Γιώργος Νασης Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, Ορνιθολόγος 
Βαγγέλης Κανιάστας Γεωπόνος, Ορνιθολόγος 
Μιχάλης Μαρουλάκης Βιολόγος, Ιχθυολόγος 
Παναγιώτα Μπρούστη Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία 

Υδατικών Πόρων MSc 
Κατερίνα Κωστάρα Γεωγράφος, Περιβαλλοντολογος MSc, υπ. Δρ 
Βαγγέλης Παντελιάς, Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ - Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων 
Μαρία Χαραλαμποπούλου, Χημικός Παν/μιου Πατρών-Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων 
Μαρκαντώνης Χρήστος, Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ Κοζάνης - Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων 

 
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (567 σελίδων μετά συνοδευτικών 

παραστατικών και σχεδιαγραμμάτων) περιλαμβάνει: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEXΟΜΕΝΩΝ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ....................................................................................................................  1:1 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ............................................................................................  2:1 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ......................................................................  3:1 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 ..........................................................................................................................................  4:1 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ . 5:1 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ...............................................  6:1 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  .............................................................................................  7:1 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  .................................................  8:1 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ..................  9:1 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ......................................  10:1 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ........................................  11:1 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  ............................................................................................  12:1 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ...............................................................................................  13:1 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ..............................................................  14:1 
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ  .................................................................................................  15:1 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ..........................................................................................................  16:1 
 

viii. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Υπό μελέτη έργο 
Γενικά στοιχεία 
Η μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το 
Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». Πιο 
αναλυτικά, το υπό μελέτη έργο αφορά στη διασύνδεση των νήσων των νότιων Κυκλάδων 
(Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα) με το Ελληνικό ηπειρωτικό σύστημα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (από τον GIS Λαυρίου προς τον νέο Υ/Σ GIS Νάξου) 
μέσω υποβρυχίου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) υψηλής τάσης 150kV. Για 
την χωροθέτηση τα επιμέρους τμήματα, την γεωγραφική θέση και τους επηρεαζόμενους 
Δήμου έχουν γίνει αναφορές σε προηγούμενες ενότητες.  
 
Βασικά στοιχεία προτεινόμενου έργου 

Το υπό μελέτη έργο της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη 
διασύνδεση των νησιών Θήρας, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω των Τερματικών Εγκαταστάσεων του Λαυρίου. 

Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των 
διασυνδεόμενων νησιών και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής 
(υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του 
ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα). 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 4 νέων υποσταθμών (Υ/Σ) 150/20kV κλειστού 
τύπου GIS στα νησιά Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα. 
Η διασύνδεση των ανωτέρω Υ/Σ θα πραγματοποιηθεί με την πόντιση υποβρυχίων 
τριπολικών καλωδίων (Ε.Ρ.) τύπου XLPE τάσης 150kV, συνολικού μήκους 353,2 km και 
ονομαστικής ικανότητας 200MVA ως εξής: 
• Λαύριο – Σέριφος (109,3km περίπου), 
• Σέριφος – Μήλος (46,7km περίπου), 
• Μήλος – Φολέγανδρος (55,2 km περίπου),__ 
• Φολέγανδρος – Θήρας (59,9 km περίπου) και 
• Θήρας – Νάξου ( 82,1 km περίπου). 
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Επιπρόσθετα, υπόγεια τμήματα Γ.Μ. 150kV συνολικού μήκους 19,6 km θα ενώνουν τα 
σημεία προσαιγιάλωσης με τους Υ/Σ ως εξής: 
• Αττική: 1047 m απλού κυκλώματος από τερματικό χώρο του GIS Λαυρίου έως τη θέση 

προσαιγιάλωσης 
• Σέριφος: 1.385m διπλού κυκλώματος από τη θέση προσαιγιάλωσης «Κυκλάδι» 

Σερίφου έως το νέο Υ/Σ GIS Σερίφου 
• Μήλος: 7.500m απλού κυκλώματος από τη θέση προσαιγιάλωσης «Αγ. Κωνσταντίνος» 

στην Β. Μήλο έως το νέο Υ/Σ GIS Μήλου και 6.650m από το νέο Υ/Σ GIS Μήλου έως 
τη θέση προσαιγιάλωσης στην περιοχή «Προβατά» Ν. Μήλου (συνολο: 14.150m). 

• Φολέγανδρος: 1872 m διπλού κυκλώματος από τη θέση προσαιγιάλωσης «Λιβάδι» 
Φολέγανδρου έως το νέο Υ/Σ GIS Φολεγάνδρου 

• Θήρα: 607m διπλού κυκλώματος από τη θέση προσαιγιάλωσης «Μονόλιθος» Θήρας 
έως τη θέση το νέο Υ/Σ GIS Θήρας 

• Νάξος: 528m απλού κυκλώματος από τη θέση προσαιγιάλωσης πλησίον της 
«Στελλίδας» Νάξου έως τον Υ/Σ Νάξου. 

 
Βασικά στοιχεία φάσων κατασκευής και λειτουργίας 
Φάση κατασκευής 
Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Υποβρύχιου Καλωδίου 

Από τους χώρους προσαιγιάλωσης, το κάθε υποβρύχιο καλώδιο, μέσω κατάλληλων 
συνδέσμων θα συνδεθεί με 3 υπόγεια μονοπολικά καλώδια (1 υπόγειο καλώδιο ανά 
πόλο), τα οποία θα οδεύσουν προς τον τερματισμό τους εντός χαντακιού αρχικά εντός 
του χώρου του αιγιαλού και κατόπιν επί δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή 
απαλλοτριωμένων οδών. 

Και σε αυτή την περίπτωση, ο σχεδιασμός του συνδέσμου είναι τέτοιος ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ηλεκτρική μόνωση της σύνδεσης, η ηλεκτρική συνέχεια του 
αγωγού ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η στεγανότητα και η αντιδιαβρωτική προστασία 
της γραμμής καθώς και η μηχανική προστασία αυτής σε εξωτερικές καταπονήσεις. Η 
κατασκευή και τα υλικά του συνδέσμου είναι απολύτως συμβατά με αυτά των 
συνδεόμενων καλωδίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 
συστήματος τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σε συνθήκες μη κανονικής 
λειτουργίας.  

Μετά την συναρμολόγηση των συνδέσμων, το φρεάτιο θα πληρωθεί με κατάλληλα 
υλικά (άμμο, αμμοχάλικο 3Α, πλάκες σκυροδέματος), θα σκυροδετηθεί περιμετρικά με 
οπλισμένο σκυρόδεμα και η επιφάνειά του θ’ αποκατασταθεί με το υλικό που υπήρχε 
πριν την εκσκαφή. Στη συνέχεια θα οριοθετηθεί με τέσσερις τσιμεντένιους στυλίσκους 
στις γωνίες του. Επίσης με ίδιους στυλίσκους θα οριοθετηθεί ο άξονας της διαδρομής 
των καλωδίων στον χώρο αιγιαλού και παραλίας. 

Tα καλώδια θα μεταφέρονται με ειδικό Φ/Γ σκάφος μεταφοράς – πόντισης, 
συσκευασμένα σε μεταλλικά στροφεία. Για την ασφαλή πόντιση απαιτούνται κατάλληλοι 
μηχανισμοί τάνυσης και ευθυγράμμισης του καλωδίου σε διαφορετικές ταχύτητες 
πόντισης ώστε να αποφεύγονται πιθανές βλάβες στο καλώδιο (μηχανική καταπόνηση, 
εκδορά κλπ). 

Οι υποθαλάσσιες εκσκαφές σε μεγάλα βάθη γίνονται με ειδικό υποβρύχιο μηχάνημα 
– βαθυσκάφος (ROV [Jetter ή Trencher]) αναλόγως του τύπου υποστρώματος του 
πυθμένα. Το όχημα ROV τύπου Jetter__ χρησιμοποιείται σε μαλακό υπόστρωμα και η 
εκσκαφή γίνεται με υδροβολή που επιτυγχάνει τοποθέτηση του καλωδίου στο επιθυμητό 
βάθος και ελάχιστη διαταραχή του πυθμένα. Στην περίπτωση βραχώδους πυθμένα 
χρησιμοποιείται όχημα ROV τύπου Trencher, το οποίο διανοίγει το φρεάτιο και στη 
συνέχεια το φρεάτιο επιχώνεται με τεχνητό ή φυσικό τρόπο. Το βάθος του χαντακιού από 
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την επιφάνεια του πυθμένα επιβεβαιώνεται με τη χρήση ηχοβολιστικών συσκευών 
κατευθυνόμενης δέσμης ή/και μαγνητόμετρο που διαθέτει το όχημα. 

 
Τοποθέτηση των Υπόγειων Καλωδίων 
Το υποβρύχιο καλώδιο εξέρχεται στον χώρο αιγιαλού και οδεύει προς το φρεάτιο 

μετάβασης συνδέσμων με τα αντίστοιχα υπόγεια, σύμφωνα με την περιγραφή των 
προηγούμενων παραγράφων. 

Μετά την συναρμολόγηση των συνδέσμων, τα υπόγεια καλώδια οδεύουν κατά 
περίπτωση εντός χαντακιού επί δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριωμένων 
οδών.         

Το χαντάκι στο οποίο θα τοποθετηθούν τα καλώδια, μετά την εγκατάστασή τους, 
επαναπληρώνεται με στρώμα άμμου ή κατά περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος, 
πλάκες σκυροδέματος, στρώμα αμμοχάλικου 3Α και τέλος αποκαθίσταται με ότι υλικό 
υπήρχε πριν την εκσκαφή. Η επιφάνεια του φρεατίου και του χαντακιού όδευσης των 
καλωδίων θα αποκατασταθεί όπως ήταν πριν την παρέμβαση. 
Η ύπαρξη των καλωδίων γίνεται αντιληπτή μόνον από την τοποθέτηση των τσιμεντένιων 
στυλίσκων και κατάλληλων πινακίδων σε σημεία αναγκαία για τον εύκολο εντοπισμό 
τους. 
 
Υποσταθμοί (Υ/Σ) 150/20kV 
Για την εξυπηρέτηση του έργου «Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το 
Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» θα πρέπει να 
κατασκευαστούν τέσσερις Υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης στις νήσους Σέριφο, Μήλο, 
Φολέγανδρο και Θήρα.  
 
Απαιτούμενες πρώτες ύλες 
Στη φάση κατασκευής τα κυριότερα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι 
τα εξής: 
Σκυρόδεμα, 
και οπλισμός για την κατασκευή των κτιριακών έργων, για την επικάλυψη των ορυγμάτων 
τοποθέτησης των υπογείων γραμμών μεταφοράς, καθώς και για τις περιφράξεις και τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων. 
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασιακής κατασκευής για τους Υ/Σ Υπόγειοι  
και υποβρύχιοι αγωγοί, περίβλημα από χυτοσίδηρο κλπ, για την προστασία τους. 
Στην φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου προβλέπονται μικρής κλίμακας 
κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία των υποσταθμών (Υ/Σ 
Σερίφου, Υ/Σ Μήλου, Υ/Σ Φολεγάνδρου και Υ/Σ Θήρας). Οι εν λόγω ποσότητες θα 
προέρχονται από τα οικεία δίκτυα των όμορων Δήμων. 
 
Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
Στη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη 
υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή έργων υποδομής, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα υπόγεια και υποβρύχια τμήματα του έργου αποτελούνται από προ-
κατασκευασμένα τμήματα, τα οποία δεν κατασκευάζονται στην περιοχή του έργου. 
Στη φάση λειτουργίας, τυχόν υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες 
συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε εταιρείες 
εξουσιοδοτημένες για την διαχείριση τους. 
 
Αποστάσεις του έργου 
Αποστάσεις έργου από όρια οικισμών και εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια 



17 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τμήμα που αφορά την πειοχή της Αττικής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποστάσεις έργου από όρια περιοχών εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών του Ν.3937/2011 
Περιοχές του δικτύου Natura 2000 
Το υπό μελέτη έργο εμπίπτει ή γειτνιάζει με τις ακόλουθες περιοχές ΕΖΔ και ΖΕΠ του 
δικτύου Natura 2000 και εμπίπτουν στην Αττική: 

• Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 «GR3000017 – 
Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρόνησου» σε μήκος 5,8 km περίπου. 

• Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 «GR3000018 – 
Κανάλι Μακρονήσου» σε μήκος 6,9 km περίπου. 

 
Ακολουθούν άλλες 6 περιοχές των Κυκλάδων, βλέπε σχετική μελέτη)  

 
Καταφύγια Άγριας Ζωής 
Στην συνέχεια γίνεται περιγραφή των Καταφυγίων Άγριας Ζωής με τις οποίες τμήματα 
του έργου γειτνιάζουν. Τα υπόλοιπα ΚΑΖ, εντός των οποίων χωροθετούνται τμήματα του 
έργου, παρουσιάζονται στην Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) που 
συνοδεύει την ΜΠΕ, (υπόγεια τμήματα που κατασκευάζονται επί του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου και υποθαλάσσια τμήματα). 
 
Υγρότοποι 

Οι μοναδικοί νησιωτικοί υγρότοποι που γειτνιάζουν με το έργο δηλαδή οι υγρότοποι 
στη νήσο Σέριφο και Μήλο, παρουσιάζονται στην Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) που συνοδεύει την ΜΠΕ, (υπόγεια τμήματα που κατασκευάζονται 
επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου).__ 
 
Προτεινόμενα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 
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Στην περιοχή μελέτης απαντώνται τέσσερα ΤΙΦΚ εκτός Αττικής στις νήσους Μήλος, 
Σέριφος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη, Ίος και Νάξος, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
ΦΙΛΟΤΗΣ (Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση, https://filotis.itia.ntua.gr/). (βλέπε 
Μελέτη)  
 
Βιότοποι CORINE 
Στην περιοχή μελέτης απαντώνται πέντε βιότοποι CORINE εκτός Αττικής, στις νήσους 
Μήλος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη, Ηρακλειά και Νάξος, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
ΦΙΛΟΤΗΣ (Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση, https://filotis.itia.ntua.gr/). (βλέπε 
Μελέτη)  
 
Άλλοι Βιότοποι 
Το υπό μελέτη έργο διέρχεται ή γειτνιάζει από τις εξής περιοχές “Άλλος Βιότοπος”, 
σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ (Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση, 
https://filotis.itia.ntua.gr). 

• "Εθνικός Δρυμός Σουνίου" - AB2080003. Το υπό μελέτη έργο (χερσαίο καλώδιο 
και υποσταθμός Λαυρίου) χωροθετείται σε απόσταση 1,4 χλμ. ανατολικά από το εν 
λόγω Άλλο Βιότοπο. 

 
Δάση και δασικές εκτάσεις 
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το “Χάρτη βλάστησης και χρήσεων γης” της 
Δ/νσης Δασικών Χαρτών αναφέρονται τα εξής για την περιοχή της Αττικής: 

• Στην περιοχη μελέτης ΠΜ στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής κυριαρχούν οι εκτάσεις με 
γεωργικές καλλιέργειες (34%), με θαμνώνες (27%), οι λιβαδικές εκτάσεις (6%) και 
οι οικισμοί (11%). Επίσης στη Ν Μακρόνησο κυριαρχούν οι εκτάσεις με Αμιγείς 
Αρκευθους (91%), οι άγονες εκτάσεις (6%) καθώς επίσης και τα μεικτά δάση με 
αρκευθους (3%). 

 
ix. Ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής σχετικά με τα προγραμματιζόμενα έργα 
και τις επιπτώσεις 
Περιγραφή του έργου και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων 
Από τον υφιστάμενο ΚΥΤ Λαυρίου εκκινεί νέα υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV 
μήκους 907 m περίπου έως τη θέση προσαιγιάλωσης σε χώρο όμορο του ΑΗΣ Λαυρίου. 
Η όδευση ως τη θέση προσαιγιάλωσης θα εκτελεστεί επί κοινόχρηστης οδού ή χώρων 
που θα παραχωρηθούν από τον ΑΗΣ Λαυρίου. 
Ακολούθως προβλέπεται υποβρύχια Γ.Μ. 150kV μήκους 109,3km που κινείται νότια από 
το Λαύριο και και καταλήγει στη θέση προσαιγιάλωσης «Κυκλάδι», στον όρμο Τσιλιπάκη, 
στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου Σερίφου. 
 
Χρήσεις γης στην περιοχή χωροθέτησης του υπό μελέτη έργου 
Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Αττικής στο Λαύριο 
Βιομηχανικός χώρος, θαμνώδεις εκτάσεις και γεωργικές καλλιέργειες. 
Το μεγαλύτερο μέρος της Γ.Μ. χωροθετείται εντός του Ενεργειακού Κέντρου (ΑΗΣ) 
Λαυρίου, μικρό τμήμα περνάει μέσα από θαμνώδεις εκτάσεις και γεωργικές καλλιέργειες. 
 
Εγκεκριμένα όρια οικισμών 
Προβλέψεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ 
Επιτρεπόμενες χρήσεις με βάση τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Αττικής στο Λαύριο 
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Ο κοντινότερος οικισμός με θεσμοθετημένα όρια είναι το Λαύριο, το οποίο βρίσκεται 2km 
νότια του έργου (ΦΕΚ 1260/Δ/1993, 374/Δ/1995) Το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου 
καλωδίου (392m) στην περιοχή της Αττικής εμπίπτει εκτός συγκεκριμένων 
πολεοδομικών σχεδίων. 362m του καλωδίου βρίσκονται στην περιοχή Ι2 ενώ 153m 
βρίσκονται στην περιοχή B2 της ΖΟΕ Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998) 
 
Οι χρήσεις γης της περιοχής διέλευσης του υπό μελέτη έργου στην ΔΕ Λαυρεωτικής 
περιλαμβάνουν:  
Βιομηχανικό χώρο, θαμνώδεις εκτάσεις και γεωργικές καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο 
μέρος της Γ.Μ. χωροθετείται εντός του Ενεργειακού Κέντρου (ΑΗΣ) Λαυρίου, μικρό 
τμήμα περνάει μέσα από θαμνώδεις εκτάσεις και γεωργικές καλλιέργειες. 
 
Όσον αφορά σε εγκεκριμένα σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί και 
βρίσκονται σε ισχύ στην περιοχή του υπό μελέτη έργου, επισημαίνονται τα εξής: 
• Σύμφωνα με τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998) το μεγαλύτερο μέρος του 

υπόγειου καλωδίου (392m) στην περιοχή της Αττικής εμπίπτει εκτός συγκεκριμένων 
πολεοδομικών σχεδίων. 

362m του καλωδίου βρίσκονται στην περιοχή Ι2 ενώ 153m βρίσκονται στην περιοχή B2. 
Στην περιοχή Ι2 (βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΔΕΗ) 
ισχύουν τα εξής: 

«1. Είναι περιοχή βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη 
ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως ορίζονται από τον πίνακα 
του άρθρ. 2 του Π.Δ/τος 81/1984 (Α’33). 

2. Επιτρέπονται εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 
3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 

31.1.1987 Π.Δ/τος (Δ’ 303)» 
Για την περιοχή Β2 (Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων): 
 
«1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις: κατοικία, αγροτικές 

αποθήκες,δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια). 
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 
α. Για τα κτήρια κατοικίας: Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του 

κτιρίου εκατό (100) τ.μ., μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα και απαγορεύεται η ανέγερση 
περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

β. Για τις αγροτικές αποθήκες: Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου 
τριάντα (30) τ.μ., μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δυο και μισό (2,5) μέτρα. 

γ. Για τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 
τρία τοις εκατό (3%), συντελεστής δόμησης: 0,02, μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη 
επιφάνεια του κτιρίου διακόσια (200) τ.μ., μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας 
(1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα και απαγορεύεται η 
ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης 
με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου το ύψος της οποίας δεν 
υπερβαίνει τα δυο (2) μέτρα. 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 
1947/1991 (Α’ 70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π.Δ/τος 93/87 (Α’ 52).»__ 

 
Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Φάση κατασκευής 
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Στην περιοχή μελέτης του έργου απαντώνται οι ακόλουθοι οικισμοί: 
• Στο Δήμο Λαυρεωτικής: 

o 800m ανατολικά του έργου βρίσκεται ο οικισμός Συρί 
o 2km νότια του έργου βρίσκεται ο οικισμός Λαύριο (ΦΕΚ 1260/Δ/1993, 374/Δ/1995). 
o 2km νοτιοδυτικά του έργου βρίσκεται ο οικισμός Θορικός. 
o 2km δυτικά του έργου βρίσκεται ο οικισμός Παλιοκαμάριζα 
o 2km βόρια του έργου βρίσκεται ο οικισμός Πανόραμα Μικρολίμανου 

 
Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 
Δύο τμήματα του υπό μελέτη έργου βρίσκονται εντός των ορίων των εξής κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων: 
• Η υπόγεια Γ.Μ. στην Δ.Ε. Λαυρεωτικής: 

o Το σημείο προσαιγιάλωσης χωροθετείται εντός του Όρμου Αγίου Νικολάου, ο 
οποίος έχει θεσμοθετηθεί σαν Αρχαιολογική θέση (ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 
175/Β/26-3-1966, ΠΔ 17-2- 1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998) 

o Η χερσαία όδευση της γραμμής, που χωροθετείται παράλληλα με το οδικό δίκτυο, 
περνάει μέσα από τα όρια της «Ζώνη Α Αρχαιολογικού χώρου Θορικού Λαυρίου» 
(ΥΑ 25666/984/30- 5-1957, ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957, ΥΑ 25666/984/30-5-1957, 
ΦΕΚ 265/Β/1-10-1957, ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967, ΥΑ 2717/Π-
102/91/2-10-1991, ΦΕΚ 946/Δ/23-12- 1991, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/6690/376/21-11-1994, ΦΕΚ 927/Β/14-12-1994, ΠΔ 17-2-
1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998). Όσον αφορά άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
πλησίον του έργου, για την περιοχή μελέτης του έργου στην Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
επισημαίνονται τα εξής: 

• Η υποβρύχια γραμμή περνάει 700m νότια από τον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο στη 
θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Βρυσάκι Θορικού, όπου υπάρχει ναυάγιο 
Βυζαντινών χρόνων (ΦΕΚ 2069Β/21-09-2015) 

 
• Εντός της περιοχής μελέτης, 1,5 km βόρεια από τη χερσαία όδευση του έργου και τον 

ΚΥΤ Λαυρίου χωροθετείται ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του 
όρμου Τουρκολίμανο Θορικού, στο Νότιο Ευβοϊκό, όπου δυο ναυάγια: ένα 
κλασσικών χρόνων και ένα ναυάγιο ρωμαϊκών χρόνων. Τα τμήματα Α & Β του χώρου 
χαρακτηρίζονται επισκέψιμα από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης 
(ΦΕΚ 2069Β/21-09-2015 & 2655Β/09-12-2015) 

 
Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
Στη φάση κατασκευής των υπόγειων τμημάτων του έργου στην Δ.Ε. Λαυρεωτικής δεν 
αναμένονται αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής μελέτης. Η κατασκευή 
του υπόγειου έργου πραγματοποιείται για τμήμα μήκους 907m. Οι εργασίες θα 
περιοριστούν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν θα επηρεάσουν 
περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, αφού το σύνολο του έργου χωροθετείται εντός ή 
περιμετρικά του οικοπέδου του Ενεργειακού Κέντρου (ΑΗΣ) Λαυρίου. 
 
• Όσον αφορά στα υπόγεια τμήματα του έργου, επισημαίνονται τα εξής: 

o Στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ο όγκος των υλικών εκσκαφής εκτιμήθηκε σε 4.000m3 
– 5.000m3, εκ των οποίων θα επαναχρησιμοποιηθεί ποσοστό της τάξης του 25% (ήτοι 
υλικά όγκου 1.000m3 – 1.250m3). Συνεπώς, θα προκύψουν πλεονάζοντα υλικά όγκου 
περί τα 2.750m3 – 4.000m3. 
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Με βάση τα παραπάνω, η συνολική ποσότητα του υλικού εκσκαφής του έργου προς 
επαναχρησιμοποίηση ή απομάκρυνση και απόθεση ανέρχεται σε 53.3755m3 – 
65.125m3. Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής και δεν 
δύναται να αξιοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής, θα αποτεθούν σε περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο ή σε ΧΥΤΑ ή σε περιοχές που εκτελούνται άλλα έργα, 
τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στα οποία τα εν λόγω 
υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή σε ανενεργά λατομεία ή μέσω συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

 
Όσον αφορά το συνολικό εμβαδό κατάληψης των έργων στην περιοχή της Αττικής 
προβλέπονται: 
Υπόγειο έργο στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 2.102 στρ στο στάδιο κατασκευής και 24 στρ 
στο στάδιο της λειτουργίας 
Φρεάτια Συνδέσμων στο Λαύριο 56στρ στο στάδιο της κατασκευής και στο στάδιο της 
λειτουργίας και για τα επιμέρους έργα: στην περιοχή της Αττικής:  
Υποβρύχιο τμήμα Λαυρίου-Σερίφου 109.390 στρ κατάληψης στο στάδιο της κατασκευής 
που δεν αφορά όμως χερσαία έκταση 
 
Φάση λειτουργίας 
Στην περίοδο της λειτουργίας θεωρείται ως κατάληψη μόνο η κατάληψη των γηπέδων 
των Υ/Σ και των φρεατίων σύνδεσης των καλωδίων που βρίσκονται στα χερσαία 
τμήματα. 
Σημειώνεται ότι δεν προσμετρήθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα τα εξής εμβαδά, καθώς δεν 
αφορούν επιπρόσθετη κατάληψη: 
• ΚΥΤ Λαυρίου 26.622,04m2 (πρόκειται για υφιστάμενο έργο) 
 
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την αλλοίωση/ κατάτμηση της 
εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων εκτιμώνται ως μέτριες αρνητικές, 
βραχυχρόνιες, μερικώς αντιμετωπίσιμες και μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων . 
 
Η περιοχή επέμβασης των υπόγειων τμημάτων του έργου (που είναι το υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο) θα αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.  
 
Φάση κατασκευής 
Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων, δεν σχετίζεται με την κατασκευή ορυγμάτων ή 
επιχωμάτων σημαντικού μεγέθους, που δύναται να προκαλέσουν ασταθείς καταστάσεις 
στο έδαφος της περιοχής χωροθέτησης των έργων.  
 
Πιο αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής αναφορικά με τα υπό μελέτη έργα: 
• Στα υπόγεια τμήματα του έργου, η γραμμή μεταφοράς τοποθετείται κατά μήκος του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, σε χαντάκι τυπικού βάθους 1,7m περίπου και τυπικού 
πλάτους 1,9m περίπου. Στο υποβρύχιο τμήμα του έργου, η γραμμή μεταφοράς 
τοποθετείται αρχικά από τον αιγιαλό και έως 30m απόσταση σε χαντάκι βάθους 2m και 
2,5m πλάτους. Μετά από αυτό και μέχρι το σημείο βάθους των 15 μέτρων, τα καλώδια 
τοποθετούνται σε τάφρο βάθους 2 μέτρων και πλάτους περίπου 1 μέτρου. Στη συνέχεια, 
για το υπόλοιπο της διαδρομής, το καλώδιο τοποθετείται σε τάφρο βάθους 1 μέτρου. 
Στην περίπτωση βραχώδους θαλάσσιου πυθμένα, αυτή η τάφρος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1 και 0,5 m βαθιά αντίστοιχα, εκτός εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί βάθος ούτε 
0,5 m, οπότε τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται με τη χρήση σάκων τσιμέντου, 
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καλύμματα χυτοσιδήρου ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου προστασίας, ανάλογα με τις 
συνθήκες.__ 
 
Η κατάληψη του προτεινόμενου έργου στη βλάστηση στην περιοχή της Λαυρεωτικής, 
έχει προσμετρηθεί και αφορά στα εξής: 
• Για τη ΔΕ Λαυρεωτικής κατά τη φάση κατασκευής 1.85 στρ. και αφορά θαμνώνες, αραιά 
λιβάδεια, γεωργικές καλλιέργειες και λοιπές χρήσεις. Η μόνιμη κατάληψη, κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου, αφορά τη Κατάληψη 2 φρεατίων συνδέσμων και ανέρχεται σε 48 
m2.__ 
• στην περιοχή μελέτης Δ.Ε. Λαυρεωτικής κυριαρχούν οι εκτάσεις με θαμνώνες (38,4%), 
οι εκτάσεις με γεωργικές καλλιέργειες (25.9%) και οι εκτάσεις με οικιστική ανάπτυξη 
(22.2%). Απαντώνται επίσης λιβαδικές εκτάσεις (4.9%) και γεωργικές καλλιέργειες με 
οικιστική ανάπτυξη (0,4%). Άλλες χρήσεις γης της περιοχής περιλαμβάνουν το 
Ενεργειακό Κέντρο (ΑΗΣ) Λαυρίου (7,8%), εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 
(0,3%) και φωτοβολταϊκά πάρκα (0,03%). 
 
Στη φάση κατασκευής των υπόγειων τμημάτων του έργου" Δ’ Φάση Ηλεκτρικής 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας” δεν αναμένονται αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη βλάστηση και στα 
είδη χλωρίδας της περιοχής μελέτης. Η κατασκευή του υπόγειου έργου πραγματοποιείται 
κατά τμήματα μήκους, που κυμαίνεται μεταξύ των 750m - 950m. Οι εργασίες θα 
περιοριστούν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου συνεπώς. 
Κατά το δυνατό, η κατασκευή πραγματοποιείται εντός καταστρώματος, στο έρεισμα ή 
παραπλεύρως της οδού. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η αποψίλωση παρόδιας 
βλάστησης για τις ανάγκες κατασκευής, προβλέπεται η αποκατάσταση της με την 
ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 
 
Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 
Το έργο διασύνδεσης Δυτικών Κυκλάδων περιλαμβάνει τη διασύνδεση των νέων Υ/Σ 
στις νήσους Σέριφο, Μήλο, Φολέγανδρο και Θήρα με το ηπειρωτικό σύστημα από τον 
τερματικό χώρο του GIS Λαυρίου μέχρι τον υφιστάμενο Υ/Σ Νάξου, μέσω της ανάπτυξης 
ενός δικτύου υποβρυχίων και υπογείων τμημάτων Γ.Μ. 150kV, συνολικού μήκους 
συνολικού μήκους 353 km και 20 km αντίστοιχα. 
Στην φάση κατασκευής, αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στο υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο, επί του οποίου οδεύουν τα υπόγεια τμήματα του έργου στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής. Η 
κατασκευή πραγματοποιείται εντός του καταστρώματος της οδού. Η περιοχή επέμβασης, 
μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα αποκατασταθεί στην πρότερα 
κατάσταση. Η κατασκευή του υπόγειου έργου πραγματοποιείται κατά τμήματα μήκους, 
που κυμαίνεται μεταξύ των 750m - 950m. Η κατασκευή περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
εκσκαφή, έλξη καλωδίου και συναρμογή τμημάτων. Η συνολική διάρκεια των ανωτέρω 
εργασιών, ανά τμήμα, εκτιμήθηκε σε 18 ημέρες. Το τελικό στάδιο της κατασκευής 
περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση, η οποία πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 3 – 4 
τμημάτων τοποθέτησης καλωδίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν απαιτείται άμεση 
απόδοση οδικού τμήματος στην κυκλοφορία, πραγματοποιείται η ασφαλτόστρωση με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής ενός τμήματος. Όσον αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που απαιτούνται πριν την έναρξη της κατασκευής, επισημαίνονται τα εξής: 
• Πριν την έναρξη της κατασκευής εκπονείται με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής 
Κυκλοφοριακή Μελέτη, όπου ορίζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και οι οδοί που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτροπή της 
κυκλοφορίας. 
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• Εάν ο δρόμος όπου θα κατασκευαστεί το έργο περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας 
οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη και τα έργα κατασκευής έχουν ελεύθερο πλάτος 
κυκλοφορίας 4m, τότε οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν χωρίς εκτροπή της 
κυκλοφορίας, με την τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάνσεων ασφαλείας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλους 
δρόμους ή εκ περιτροπής διέλευση οχημάτων κάθε μίας από τις δύο κατευθύνσεις, 
σύμφωνα με την Κυκλοφοριακή Μελέτη. 
Συνεπώς, η ασφάλεια της κυκλοφορίας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, κατά την 
κατασκευή των υπόγειων τμημάτων του έργου, εξασφαλίζεται από την εκπόνηση και 
υλοποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης. Στα τμήματα που θα απαιτηθεί εκτροπή της 
κυκλοφορίας από υφιστάμενες οδούς για την κατασκευή του έργου, αναμένονται 
αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με καθυστέρηση στις μεταφορές, οι οποίες θα είναι 
όμως βραχυχρόνιες. Οι οδοί όπου χωροθετούνται τα υπόγεια τμήματα του έργου είναι οι 
εξής: 
• Στην Δ.Ε. Λαυρεωτικής, η υπόγεια Γ.Μ. κινείται κατά μήκος του τοπικού οδικού δικτύου 
που διέρχεται μέσα ή περιμετρικά του οικοπέδου του Ενεργειακού Κέντρου (ΑΗΣ) 
Λαυρίου. 
Κατά την σύνδεση της προτεινόμενης γραμμής μεταφοράς με τους υφιστάμενους ΚΥΤ 
Λαυρίου και Υ/Σ Νάξου θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στους 
σχετικούς κανονισμούς και προδιαγραφές. 
 
Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
Όσον αφορά στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης και τις πιέσεις που δέχεται αυτό στην 
υφιστάμενη κατάσταση, επισημαίνονται τα εξής: 
• Στην περιοχή μελέτης Δ.Ε. Λαυρεωτικής το έργο χωροθετείται εντός της βιομηχανικής 
περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου (ΑΗΣ) Λαυρίου όπου το ατμοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον είναι επιβαρυμένο. Επίσης, πλησίον του έργου βρίσκεται και ο ΕΕΛ Λαυρίου. 
Παράλληλα, περιμετρικά του υπό μελέτη έργου απαντώνται οικισμοί μικρού μεγέθους 
αλλά και γεωργικές δραστηριότητες. 
 
Φάση λειτουργίας 
Στη φάση λειτουργίας των Υποσταθμών, οι κύριες πηγές ακουστικού θορύβου είναι οι 
Μετασχηματιστές ισχύος, εξαιτίας της λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξεως, καθώς και 
των δονήσεων στον πυρήνα τους. Η στάθμη θορύβου στα όρια περίφραξης των 
Υποσταθμών είναι μικρότερη από τα ανώτατα όρια θορύβου που καθορίζονται σύμφωνα 
με το Προεδρικό Διάταγμα 1180/06.10.81. 
 
 
Περιοχές Natoura 
Σε τρία τμήματα η διαδρομή των υποθαλάσσιων καλωδίων διέρχεται από περιοχές 
Natura με θαλάσσιο τμήμα και χαρακτηρισμό ΕΖΔ ή ΤΚΣ. Για τις περιοχές αυτές με 
σκοπό την διερεύνηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων που 
αποτελούν προστατευτέα αντικείμενα για κάθε περιοχή, γίνεται ειδική αναφορά και 
αξιολόγηση στην Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αποτελεί το Παράρτημα 
ΙΙ της διαβιβασθείσας  ΜΠΕ. 
 
· Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 «GR3000017 – Παράκτια 
και θαλάσσια ζώνη Μακρόνησου» σε μήκος 5,8 km περίπου. 
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· Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μακρόνησο και το Λαύριο, οι υποβρύχιες ΓΜ 
διέρχονται εντός της περιοχής ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 «GR3000018 – Κανάλι 
Μακρονήσου» σε μήκος 6,9 km περίπου. 
 
Συνοπτική περιγραφή της ΖΕΠ GR3000017 «Παράκτια και θαλάσσια ζώνη 
Μακρονήσου»  
ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΖΕΠ GR3000017  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρονήσου  
ΤΥΠΟΣ ΕΖΔ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ha) 3677,5 / 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) -  
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ -  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Γεωγραφικό μήκος 24.1250921947 Γεωγραφικό πλάτος 
37.6989000556  
Η περιοχή περιλαμβάνει ένα χερσαίο τμήμα της Μακρόνησου και τη θαλάσσια ζώνη που 
το περιβάλει. Η περιοχή είναι σημαντική για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus 
monachus) με μέγιστο συνολικό αναπαραγόμενο πληθυσμό 25 ατόμων. 
 
 
Συνοπτική περιγραφή της ΖΕΠ GR3000018 «Κανάλι Μακρονήσου»  
ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΖΕΠ GR3000018  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κανάλι Μακρονήσου  
ΤΥΠΟΣ ΖΕΠ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ha) 4.412,86  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) -  
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ -  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Γεωγραφικό μήκος 24.093497 Γεωγραφικό πλάτος 37.703947  
Η εν λόγω περιοχή ΖΕΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για αρπακτικά, για μεταναστευτικά 
αρπακτικά και στρουθιόμορφα, και για είδη που εμφανίζονται στις παράκτιες θαμνώδεις 
εκτάσεις. 
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Περιοχή προσαιγιάλωσης στο Λαύριο – Δίαυλος Μακρονήσσου  
Η προτεινόμενη θέση προσαιγιάλωσης στο Λαύριο βρίσκεται στον όρμο Θορικού 
Λαυρίου σε χώρο όμορο του στο παραλιακό μέτωπο μπροστά από το ατμοηλεκτρικό 
σταθμό της ΔΕΗ. Το παραλιακό μέτωπο προστατεύεται από τεχνητή διαμόρφωση με 
τοποθετημένους βράχους, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας είναι τεχνητό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα: Εναέρια φωτογραφία του σημείου προσαιγιάλωσης στον όρμο Θορικού 
Λαυρίου 

 
Από το σημείο προσαιγιάλωσης το καλώδιο διασχίζει το δίαυλο Μακρονήσου και 
συνεχίζει νότια παράλληλα με την ακτογραμμή της νήσου. Το τμήμα του διαύλου 
Μακρονήσου παρουσιάζει βάθη που δεν ξεπερνούν τα 60m ενώ το μεγαλύτερο τμήμα 
της όδευσης του καλωδίου είναι σε βάθη μικρότερα των 20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα: Πορεία του υποθαλάσσιου αγωγού ηλεκτρικής διασύνδεσης στον δίαυλο 
Μακρονήσου 
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Όπως φαίνεται στον χάρτη του παραπάνω σχήματος η περιοχή του διαύλου 
Μακρονήσου αποτελεί περιοχή Natura GR3000018 «Κανάλι Μακρονήσου» που 
χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την προστασία της 
ορνιθοπανίδας, βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η περιοχή προστέθηκε στο δίκτυο 
Natura σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου (ΚΥΑ 50743, 
ΦΕΚ4432Β/15.12.2017) με βασικό προστατευτέο αντικείμενο το είδος Puffinus yelkouan 
(Μύχος). Ο Μύχος είναι ένα θαλασσοπούλι το οποίο στην περιοχή συντηρεί πληθυσμό 
που εκτιμάται σε 1.000 - 3.000άτομα. Η όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου κινείται 
εντός της περιοχής GR3000018 «Κανάλι Μακρονήσου» για 11,2Km. 
Η προτεινόμενη όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου εισέρχεται επίσης για 5,8Κm στην 
περιοχή GR3000017 «Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρονήσου» η οποία 
περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή γύρο από τη Νήσο Μακρόνησο και εμφανίζει 
επικάλυψη με την προαναφερθείσα ΖΕΠ. 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας για την προστασία οικοτόπων 
και ειδών βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η περιοχή αυτή εντάχθηκε επίσης στο δίκτυο 
Natura με βάση την τελευταία αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου. Για το λόγο αυτό δεν 
έχουν χαρτογραφηθεί οι τύποι οικοτόπων στο χερσαίο ή στο θαλάσσιο τμήμα της. Το 
προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής είναι το είδος Monachus monachus (Μεσογειακή 
φώκια) το οποίο φωλεοποιεί στις ημιβυθισμένες σπηλιές της βραχώδους ακτογραμμής 
της νήσου.  
 
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για την περιοχή (ερευνητική εργασία χαρτογράφησης 
λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων των Topouzelis et al 2017), το καλώδιο στο τμήμα 
αυτό δεν διέρχεται από περιοχές με βλάστηση θαλάσσιων αγγειόσπερμων (π.χ. λιβάδια 
Ποσειδωνίας). Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας 
εντοπίζονται μόνο περιφερειακά στον κόλπο του σημείου προσαιγιάλωσης Λαυρίου, 
χωρίς η σχεδιαζόμενη όδευση να διασχίζει τις περιοχές αυτές, ενώ περιορίζονται σε 
απόσταση μικρότερη από 300m από την ακτογραμμή της Μακρονήσου. 
 
Υπεράκτιο τμήμα Λαύριο – Σέριφος 
Η συνολική διαδρομή του υποθαλάσσιου αγωγού στο τμήμα Λαύριο – Σέριφος έχει 
μήκος 109,3Km. Mετά την περιοχή της Μακρονήσου, η όδευση του υποθαλάσσιου 
καλωδίου φτάνει στο όριο της ηπειρωτικής κρηπίδας όπου κατέρχεται σχετικά απότομα 
από τα 150 στα 300m βάθος. Στη συνέχεια κινείται με διεύθυνση νότια – νοτιοανατολικά 
περνώντας έτσι από το νότιοδυτικό όριο του υποθαλάσσιου πλατώματος των Κυκλάδων 
με σχετικά ήπιες κλίσεις σε βαθυμετρικό εύρος 300 – 500m. Έτσι διασχίζει την περιοχή 
νότια της Κέας σε απόσταση μεγαλύτερη των 8Km από την νότιο άκρο του νησιού. 
Ακολούθως περνάει δυτικά και νότια της Κύθνου σε ελάχιστη απόσταση 9,5Km από το 
νοτιότερο άκρο της. Στη συνέχεια, φτάνοντας στο γεωγραφικό πλάτος της Σερίφου, η 
κατεύθυνση όδευσης αλλάζει σε ανατολική - βοριοανατολική, ώστε να προσεγγίσει το 
σημείο προσαιγιάλλωσης της Σερίφου στο νοτιοανατολικό τμήμα της ακτογραμμής του 
νησιού. Στο τμήμα πριν το σημείο προσαιγιάλωσης και σε απόσταση 2Km από αυτό, η 
όδευση του καλωδίου διασχίζει την περιοχή Natura GR4220029 «Σέριφος: Παράκτια 
ζώνη και Νησίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βους» που χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η διαδρομή του 
καλωδίου κινείται εντός της ΖΕΠ για 1,1Km.__ 
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Επιπτώσεις στα είδη ορνιθοπανίδας της ΖΕΠ GR3000018 
Βασικός στόχος διατήρησης της περιοχής του δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ GR30000018 
αποτελεί, η διατήρηση του είδους χαρακτηρισμού της περιοχής που είναι το Puffinus 
yelkouan. Η περιοχή εμπίπτει εντός της IBA 252 – Δίαυλος Μακρονήσου, σημαντική 
περιοχή για την μετανάστευση του παραπάνω είδους. Σύμφωνα με το ΤΕΔ την περιοχή 
χρησιμοποιούν κατά τη φάση της μετανάστευσης 1500 με 3000 άτομα P. yelkouan. 
Το υπό μελέτη έργο αναμένεται να καταλάβει έκταση 6,9 στρ. εντός της ΖΕΠ. Η έκταση 
αυτή είναι το 0,016% της συνολικής έκτασης και αφορά θαλάσσια περιοχή. 
Δεδομένου ότι το τμήμα του υπό μελέτη έργου στην περιοχή είναι υποβρύχιο, πιθανές 
επιπτώσεις σχετίζονται με όχληση εξαιτίας της ανθρωπογενής παρουσίας κατά τη 
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Συνεπώς οι επιπτώσεις στο είδος 
χαρακτηρίζονται ως αμελητέες. Άρα, εκτιμάται ότι δεν απειλείται η κατάσταση διατήρησης 
της περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ GR3000018 και, συνεπώς, δεν θίγεται η ακεραιότητα της 
εν λόγω ΖΕΠ. 
 
Σε ότι αφορά στην ΕΖΔ GR3000017 «Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρονήσου», όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούμενο Κεφάλαιο, η περιοχή προστέθηκε στο δίκτυο περιοχών 
Natura κατά την τελευταία αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου (ΚΥΑ 50743, 
ΦΕΚ4432Β/15.12.2017) με βασικό προστατευτέο αντικείμενο τους πληθυσμούς και τις 
θέσεις αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), που αποτελεί 
είδος προτεραιότητας βάσει του Παρ/τος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αν και δεν υπάρχουν 
στοιχεία χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στην περιοχή GR3000017, είναι γνωστό 
ότι σημαντικός οικότοπος για τη φώκια αποτελεί ο 8330 «Κατακλυζόμενα ή μερικώς 
κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια» ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί καταφύγια 
αναπαραγωγής για το είδος. Ο τύπος οικοτόπου 8330 αναπτύσσεται κατά θέσεις 
αποκλειστικά επί της βραχώδους ακτογραμμής της Μακρονήσου και συνεπώς δεν 
σχετίζεται με το χώρο υλοποίησης του υπό μελέτη έργου. 
 
Με βάση τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής του έργου το πλάτος της τάφρου ταφής, 
στο ενδιάμεσο αυτό τμήμα της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου αναμένεται να είναι 
1m. Έτσι η συνολική κατάληψη εντός της ΕΖΔ αναμένεται να είναι 4500m2. Βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων η όδευση του καλωδίου εντός της ΕΖΔ GR3000017 δεν κινείται 
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επί περιοχών ανάπτυξης υποθαλάσσιων λιβαδιών αγγειόσπερμων και συνεπώς δεν 
στοιχειοθετείται πιθανή επίδραση του έργου στον οικότοπο προτεραιότητας 1120 
«Υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας». 
 
x. Εναλλακτική όδευση Υπόγειου Καλωδίου στο Δ.Ε. Λαυρεωτικής, Αττικής  
Λόγω της αναμενόμενης ύπαρξης πολλών δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της Λαυρεωτικής  
που το υποβρύχιο καλώδιο συνδέεται με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης, 
εξετάστηκαν δυο εναλλακτικές χερσαίες οδεύσεις των υπόγειων καλωδίων μέχρι τη 
σύνδεση στον ΚΥΤ Λαυρίου, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήμα που ακολουθεί. 
 
• Η προτεινόμενη και η εναλλακτική όδευση των υπόγειων γραμμών μεταφοράς 

βρίσκονται στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής, Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφέρεια Αττικής, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζεται η πρώτη εναλλακτική λύση και με κόκκινο 
χρώμα η δεύτερη εναλλακτική λύση - προτεινόμενη λύση) 
 
• H προτεινόμενη και η εναλλακτική όδευση των υπόγειων γραμμών μεταφοράς απέχουν 

περισσότερο από 2000μ. από τον οικισμό Θορικό της Δ.Ε. Λαυρεωτικής, 
• Το μήκος της προτεινόμενης όδευση των υπόγειων γραμμών μεταφοράς είναι 1047m 

περίπου και της εναλλακτικής είναι 730,9m περίπου. 
• Η κατάληψη του έργου κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής κατά μήκος της 

προτεινόμενης όδευση των υπόγειων γραμμών μεταφοράς είναι 2102m2 περίπου και 
της εναλλακτικής είναι 1407,8m2 περίπου. 

 
 

προτεινόμενη λύση 

εναλλακτική λύση 
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xi.  Προτεινόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 
Φάση κατασκευής 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, προτείνονται τα εξής μέτρα: 

• Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο 
για την κατασκευή του έργου. 

• Για το σύνολο του έργου και πριν τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των 
ζωνών κατάληψης, ώστε οι όποιες εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να 
περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

• Κάθε είδους άχρηστα υλικά θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο 
του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής θα πραγματοποιηθεί η 
απομάκρυνση όλων των υλικών και του εξοπλισμού που έχουν μεταφερθεί στην 
περιοχή επέμβασης για τις ανάγκες του έργου. 

• Επιπλέον, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, θα πρέπει ο ανάδοχος να 
αποκαταστήσει το τοπίο των περιοχών επέμβασης απομακρύνοντας άχρηστα 
υλικά και μηχανήματα και διενεργώντας εργασίες αποκατάστασης της 
μορφολογίας, όπως την αφαίρεση μιας επίχωσης για την διάβαση από ένα ρέμα. 

• Οι ζώνες αποκατάστασης θα αποκατασταθούν σύμφωνα με Ειδική Φυτοτεχνική 
Μελέτη Αποκατάστασης που θα εκπονηθεί 

• Για την οργάνωση του εργοταξίου κατασκευής των υπό μελέτη έργων, θα απαιτηθεί 
η διαμόρφωση της περιοχής χωροθέτησης του εργοταξίου. Η λειτουργία ενός 
εργοταξίου συνήθως σχετίζεται με την παραγωγή απορριμμάτων αστικού τύπου, 
καθώς και υγρών και στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου θα ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, που δύναται να προκύψουν στο 
τοπίο από τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του εργοταξίου και από την 
παραγωγή απορριμμάτων και αποβλήτων. 

• Η χωροθέτηση των εργοταξίων θα πρέπει να γίνει σε περιοχές που δεν καλύπτονται 
από βλάστηση υψηλής οικολογικής αξίας και σε επαρκή απόσταση από οικιστικές 
περιοχές και προστατευόμενες περιοχές κατά το δυνατόν. 

• Η κίνηση των οχημάτων κατασκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης. 

Φάση λειτουργίας 
• Τακτική συντήρηση θα πραγματοποιείται στα προτεινόμενα τμήματα του έργου 

(υπόγειες γραμμές μεταφοράς, υποσταθμοί, κλπ). Τυχόν άχρηστα υλικά θα 
απομακρύνονται άμεσα από την περιοχή των έργων. 

 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Φάση κατασκευής 

Στη φάση κατασκευής θα καταβληθεί προσπάθεια για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των ζωνών πρόσβασης και των εργοταξίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των 
έργων, αλλά και για την αποκατάσταση και την ανάπλαση των χώρων αυτών μετά το 
πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με το εξής: 

• Διατήρηση των φυσικών κλίσεων του εδάφους ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στην 
απορροή των επιφανειακών υδάτων. 
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Για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εκσκαφών και 
των υλικών γενικότερα, προτείνεται η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού του έργου, 
με σκοπό την άμεση επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων εκσκαφών στις επιχώσεις του 
έργου και την ορθολογική διαχείριση των απαραίτητων αδρανών υλικών κατασκευής. 

Θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης, όπως 
παρουσιάζονται ακολούθως. 

• Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής και δεν δύναται να 
αξιοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής, θα αποτεθούν σε περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο ή σε ΧΥΤΑ ή σε περιοχές που εκτελούνται άλλα έργα, 
τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στα οποία τα εν λόγω 
υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή σε ανενεργά λατομεία ή μέσω συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατομεία ανεξαρτήτως του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, για τους σκοπούς της παραγράφου 2. Στα λατομεία 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) 
ως θέσεις κατάλληλες για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ). Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατομεία δεν 
πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του λατομείου που ορίζεται 
με τη σύμβαση ανάθεσης του αναδόχου. 

2. Επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων έργων, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα με σύμβαση παραχώρησης, σε ανενεργά 
λατομεία για τη μερική ή ολική αποκατάστασή τους μετά από εκπόνηση μελέτης 
αποκατάστασης που περιλαμβάνει και τη φυτοτεχνική μελέτη, καθώς και έκδοση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Θα ληφθεί υπόψη και ο Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α΄ 
2011) και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 7 «Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και 
μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας»: 
• Στην §2 ορίζεται ότι: «Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό 

σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, 
όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης 
αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, 
σταθμοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και 
όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αρχή, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: 
α) η γενική εκτίμηση των επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και 

περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες στην ΑΕΠΟ και  
β) η ρητή πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας της δυνατότητας 

υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ». 
• Στην §4 ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως 

αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής σε δασική ή 
αναδασωτέα έκταση, με αποκλεισικό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της 
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή, 
αξιολόγηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό 



31 

 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του 
αρμόδιου Δασάρχη».  

• Αν απαιτηθεί η αδειοδότηση αποθεσιοθάλαμου για τις ανάγκες των υπό μελέτη έργων, 
θα εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4014/2011. 

• Η απόθεση των εκσκαφών που θα επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικό επιχωμάτων θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και 
αποπλύσεων υλικών. 

• Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού 
χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου όπως κατολισθήσεις ή διάβρωση 
πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών υλικών κ.λπ. Στις περιπτώσεις που η 
πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως για 
παράδειγμα σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές 
εργασίες έως ότου αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους, με 
εξαίρεση τις εργασίες που είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν άμεσα για λόγους 
ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος (πχ σταθεροποίηση πρανών εκσκαφών, 
απομάκρυνση υλικών προς αποφυγή παράσυρσής τους). 

• Η μεταφορά των υλικών εκσκαφής να γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν 
κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους 
δρόμους. 

• Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια των ημερών με έντονες 
βροχοπτώσεις. 

• Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα δρομολόγια των αυτοκινήτων που θα εξυπηρετούν 
τα εργοτάξια να μην διέρχονται από τα κέντρα των οικισμών και των περιοχών 
κατοικίας. 

• Τα τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλισθούν από 
νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

• Για το σύνολο του έργου και πριν τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των ζωνών 
κατάληψης, ώστε οι όποιες εκσκαφές πραγματοποιηθούν, να περιορισθούν στις 
απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και 
αποψιλώσεις. 

• Απαγορεύεται η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών, καθώς και των όποιων στερεών 
αποβλήτων κατασκευής: 
o Σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου. 
o Σε τυχόν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων των ΟΤΑ της περιοχής. 

• Αν απαιτηθεί έκπλυση των μηχανημάτων κατασκευής, για την προστασία του εδάφους 
από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ. θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί χώροι 
με στεγανό δάπεδο και κεκλιμένο οχετό συλλογής. Διαφορετικά, η πλύση των 
οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής θα πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία. 

• Για όλα τα απορρίμματα και απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργοταξιακές 
δραστηριότητες κατά την κατασκευή των έργων (στερεά και υγρά) να εφαρμόζεται 
κατάλληλη διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής (εδάφους, 
υπεδάφους, επιφανειακών και υπογείων υδάτων) από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους 
ή από τυχόν διαρροές. 

• Οι εργοταξιακοί χώροι να εφοδιασθούν με κάδους οικιακών απορριμμάτων, όγκου 
τουλάχιστον 0,5m3, στους οποίους να συλλέγονται τα αστικού τύπου απορρίμματα 
των εργαζομένων στα εργοτάξια. Τα απορρίμματα αυτά θα διατίθενται περιοδικά στον 
πλησιέστερο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, με μέριμνα του ανάδοχου του έργου. 
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Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα στερεά αυτά 
απορρίμματα να μην περιλαμβάνουν μπάζα ή υλικά που είναι εν δυνάμει επικίνδυνα, 
η διάθεση των οποίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
των αντίστοιχων κατηγοριών απορριμμάτων. 

• Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α'/02.03.2004) περί «Καθορισμού 
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο 
αντικατέστησε την K.Y.A 98012/2001/96. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια και υγρά κάθε 
τύπου θα συγκεντρώνονται ξεχωριστά ανά κατηγορία σε κατάλληλες δεξαμενές 
χωρητικότητας 0,50m3 ή σε βαρέλια και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγασμένο 
χώρο. 

• Η διαχείριση τυχόν τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κ.Υ.Α 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β'/28.03.2006) «Αντικατάσταση της KYA 
19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997)». 

• Να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διαρροής πετρελαιοειδών από 
βλάβες, αμέλεια κ.λπ. και να διενεργούνται οι κατάλληλοι χειρισμοί για την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων περιστατικών. Σε περίπτωση όμως που παρά τα μέτρα 
ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή τέτοιων υλικών, πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα προς αποφυγή εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους. Για αυτό θα πρέπει να 
υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες μέσω 
των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των 
διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά 
υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται προς υγειονομική ταφή. 
Τα αποθηκευμένα σε κατάλληλο στεγασμένο χώρο απορροφητικά υλικά πρέπει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται μήπως έχουν προσροφήσει υγρασία (π.χ. 
από διαρροή νερού) οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή 
αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. 

• Να απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (σκουπίδια, λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην 
περιοχή του έργου. 

• Ο ανάδοχος του έργου ευθύνεται για την καλή κατάσταση και τη στεγανότητα των 
μηχανικών μέσων. Για την προστασία του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, 
καυσίμων και λοιπών πετρελαιοειδών από τα μηχανήματα κατασκευής, θα πρέπει να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα όπως καλή και τακτική συντήρηση μηχανημάτων, η αλλαγή 
λαδιών και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων σε συγκεκριμένο 
κατάλληλο χώρο και η τήρηση όλων των μέτρων αντιμετώπισης τυχόν διαρροών και 
πυρασφάλειας. Η συντήρηση των μηχανημάτων και ο ανεφοδιασμός τους θα γίνεται 
σε νόμιμα λειτουργούντα πρατήρια καυσίμων και συνεργεία της περιοχής, εκτός και 
αν πρόκειται για έκτακτα περιστατικά (βλάβη, τυχαία διαρροή κ.λπ.). 

• Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η απομάκρυνση όλων των 
μηχανημάτων κατασκευής από την περιοχή, η συλλογή του εξοπλισμού και η 
αποκομιδή άχρηστων υλικών, σκουπιδιών, λιπαντικών κλπ. που θα προκύψουν κατά 
τις εργασίες κατασκευής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην υπάρξει 
μόνιμη επίπτωση στο έδαφος της περιοχής επέμβασης. 

• Πρανή επιχωμάτων τα οποία διαμορφώνονται με απόθεση χαλαρών εδαφικών υλικών 
θα πρέπει να συμπυκνώνονται κατάλληλα και να φυτεύονται το συντομότερο δυνατό. 

 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 
Θαλάσσιο Περιβάλλον 
Πλωτά μέσα 
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Όλες οι εκκενώσεις από το σκάφος εργασίας και τα σκάφη υποστήριξης / συνοδείας θα 
γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνθήκης MARPOL και τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Ειδικότερα: 

− τα λύματα και τα οικιακά απόβλητα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας 
θαλάσσια συσκευή επεξεργασίας με δυνατότητα παραγωγής υγρών αποβλήτων που 
ικανοποιούν τις διεθνείς απαιτήσεις (Παράρτημα IV MARPOL) πριν από την εκκένωση 
στη θάλασσα σε ελάχιστη απόσταση 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή, 

− τα ελαιώδη υγρά απόβλητα μπορούν να αποθηκεύονται στο σκάφος μέχρι την 
παράδοσή τους σε κατάλληλες Λιμενικές εγκαταστάσεις. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα 
ελαιώδη υγρά απόβλητα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι της MARPOL (< 15 ppm) πριν από την εκκένωση στη θάλασσα. 
Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και ο εξοπλισμός τους θα 

συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 
Θα εφαρμοστούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης, ανίχνευσης διαρροών και 

επισκευής για τον εξοπλισμό των σκαφών που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη 
διαρροή. 

Επιπλέον, ο σωστός σχεδιασμός θα ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις των σκαφών και 
θα αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταυτόχρονη παρουσία πολλών σκαφών 
στην περιοχή ελαχιστοποιώντας έτσι τα επίπεδα θορύβου. 

Σε περίπτωση απαίτησης φωτισμού εξωτερικών χώρων απαραίτητων για τις 
δραστηριότητες του έργου, θα περιορισθούν στις περιοχές ενδιαφέροντος, όσον αφορά 
στις συνθήκες ασφαλείας και σύμφωνα με τον νόμο, αποφεύγοντας έτσι την όχληση 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη νυχτερινή πανίδα. 

Εργασίες κατασκευής υποθαλάσσιων καλωδίων 
Το εύρος της ζώνης κατάληψης των υποθαλάσσιων καλωδίων θα πρέπει να 

περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 
Επιπλέον τυχόν τροποποίηση των μεθόδων προστασίας στο στάδιο τελικής τεχνικής 

μελέτης του έργου και στο βαθμό που διαφοροποιείται από τα περιγραφόμενα στην ΜΠΕ 
θα γίνει μέσω Εκπόνησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) από το φορέα 
του έργου, Η ΤΕΠΕΜ θα υποβληθεί, θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011 
και Ν. 4685/2020). 
 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
Φάση κατασκευής και φάση λειτουργίας 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις χρήσεις γης, στην διάρθρωση και στις 
λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των 
επί μέρους τμημάτων του υπό μελέτη έργου, προτείνονται τα εξής μέτρα: 

• Η κατάληψη γης θα περιοριστεί μόνο στις εκτάσεις που έχει προσδιοριστεί ότι 
απαιτούνται για την υλοποίηση των υπό μελέτη έργων. 

• Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στην περιοχή επέμβασης και στις ζώνες 
πρόσβασης και όχι ανεξέλεγκτα από θαμνώδεις ή γεωργικές εκτάσεις. 

• Η χωροθέτηση των εργοταξίων καθώς και των περιοχών προσωρινής εναπόθεσης 
αδρανών πρέπει να γίνει με άξονα τη δυνατόν λιγότερη όχληση του οικιστικού 
περιβάλλοντος και με βάση πάντα τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασής τους. 

• Στη φάση λειτουργίας τυχόν εργοταξίων θα ληφθούν ειδικά προληπτικά μετρά για 
την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις γειτονικές εκτάσεις. Τυχόν εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές πυρόσβεσης και σχέδιο άμεσης 
κινητοποίησης σε συνεργασία με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. 
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• Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει σχεδίαση συστήματος αντιμετώπισης περιστατικών, 
όπως ατυχήματα, ρύπανση υδάτων κ.λπ., ενώ θα πρέπει και να καθορίζονται και να 
τηρούνται με ακρίβεια οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας για το προσωπικό από 
επικίνδυνα υλικά. 

• Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές θα διαμορφώνονται εντός τη ζώνης 
επέμβασης και όχι τυχαία σε παρακείμενα κτήματα, ακόμα και αν πρόκειται για 
εγκαταλειμμένες εκτάσεις. 

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην διακόπτεται η οδική συγκοινωνία 
μεταξύ κατοικημένων περιοχών, καθώς και τυχόν υφιστάμενη πρόσβαση προς θέσεις 
νομίμως διεξαγόμενων δραστηριοτήτων. 

• Απαγορεύεται η στάθμευση τροχοφόρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου 
σε χώρους εκτός των εργοταξίων και ειδικότερα εντός οικιστικών δραστηριοτήτων. Τα 
οχήματα αυτά θα πρέπει να σταθμεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους εργοταξιακούς 
χώρους. 

• Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα δρομολόγια των οχημάτων που θα εξυπηρετούν 
τα εργοτάξια να μην διέρχονται από τα κέντρα οικισμών και περιοχών κατοικίας. Ο 
καθορισμός των δρομολογίων αυτών θα πρέπει να γίνει, αφού έχουν αξιολογηθεί όλες 
οι εναλλακτικές λύσεις κίνησης των οχημάτων. 

• Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο 
αποκλεισμός τους με κατάλληλα μέσα. 

• Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, κάθε είδους εργοταξιακή 
εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) να απομακρυνθεί και ο χώρος να 
αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εργοταξιακού 
χώρου. 

• Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στις ζώνες πρόσβασης σύμφωνα 
με Ειδική Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης που θα εκπονηθεί για το εν λόγω 
σκοπό, για την αποτελεσματικότερη ένταξη τους στην γύρω περιοχή. 

 
Όσον αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων των παρακείμενων 

οικισμών, καθώς και των αγροτών των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται στις περιοχές 
της όδευσης των υπό μελέτη υπόγειων γραμμών μεταφοράς, επισημαίνεται ότι η 
εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι σε κάθε περίπτωση κάτω από τα όρια 
της κείμενης νομοθεσίας. 

Για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στο 
ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης, το σύνολο των εκσκαφικών 
και χωματουργικών εργασιών θα παρακολουθείται από αρχαιολόγους που θα 
υποδείξουν οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των 
εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί 
ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Από τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από 
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θα 
πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις 
συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Πριν την υλοποίηση του έργου θα 
πραγματοποιηθούν ενάλιες αυτοψίες από καταδυτικά κλιμάκια της Εφορείας Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων στα σημεία προσαιγιάλωσης, από τα αποτελέσματα των οποίων θα 
εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας 
εφορείας. Σε περίπτωση που στα σημεία προσαιγιάλωσης ανευρεθούν αρχαιότητες, η 
πορεία των καλωδίων και τα σημεία προσαιγιάλωσης θα μετατοπιστούν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 
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Τέλος, μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του οφείλει να λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής 
επέμβασης, και την απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια (έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό οφείλει, το 
αργότερο ένα (1) έτος προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας παύσης της λειτουργίας 
του έργου, να υποβάλλει στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του βάσει των κείμενων διατάξεων, Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος 
- Φυτοτεχνική Μελέτη. 
 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 
Φάση κατασκευής και φάση λειτουργίας 
Για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία συνοψίζονται ακολούθως. 

• Κατά την λειτουργία των επιμέρους εργοταξίων του έργου, απαιτείται η υλοποίηση 
συνεχούς και συστηματικής σηματοδότησης εν συμφωνία με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων Υπηρεσιών (σήματα μείωσης ταχύτητας, παρακάμψεων, σήματα κινδύνου 
κλπ). 

• Όσον αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης που θα επιβαρυνθεί από 
την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να 
εφαρμοστούν κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης, για να αποφευχθεί η περίπτωση 
ατυχήματος. 

• Ο κύριος ή ο ανάδοχος κατασκευής του έργου οφείλει έγκαιρα και πριν από την έναρξη 
των κυρίως εργασιών που θα προκαλέσουν παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, να 
υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, που θα 
διενεργήσει για τη μείωση των επιπτώσεων (κυκλοφοριακές διευθετήσεις, 
παρακάμψεις, διευρύνσεις κ.λπ.). 

• Σε κάθε περίπτωση δεν θα αποκοπεί η πρόσβαση σε οικίες ή ιδιοκτησίες, ούτε θα 
διακοπεί η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις 
περιοχές διέλευσης του έργου (γεωργικές δραστηριότητες και κτηνοτροφικές, αλλά και 
δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα). 

• Η διακίνηση των διαφόρων υλικών και η κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων που 
σχετίζονται με την κατασκευή των έργων δεν πρέπει να δημιουργούν προβλήματα στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες (παρεμπόδιση κίνησης, αυξημένη επικινδυνότητα κλπ) των 
υφιστάμενων οδών. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλα χρονοδιαγράμματα των 
επιμέρους εργασιών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ώρες αιχμής της κυκλοφορίας των 
υπαρχόντων οδών και τα απαιτούμενα δρομολόγια από τις εργασίες κατασκευής. 

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στους 
εργοταξιακούς χώρους καθώς στις περιοχές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

• Η οποιαδήποτε φθορά αγροτικής ή αστικής γης πρέπει να περιοριστεί στην ελάχιστη 
δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό και το αστικό 
περιβάλλον. Τα εργοταξιακά οχήματα για αυτό το λόγο θα πρέπει να κινούνται επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης και όχι 
ανεξέλεγκτα μέσω γεωργικών καλλιεργειών ακόμα και αν πρόκειται για 
εγκαταλειμμένες εκτάσεις. 

• Θα τηρηθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία και ευχερή 
κατασκευή και συντήρηση της γραμμής. 
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• Οι ανάγκες του έργου σε προσωπικό θα καλυφθούν, κατά το δυνατόν, από τους 
κατοίκους της περιοχής μελέτης. 

• Θα προβλεφθεί κατάλληλη περίφραξη εργοταξίου και θέσεων κατασκευής για την 
ασφάλεια ενήλικων και ανηλίκων ατόμων. 

 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 
Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων στις υφιστάμενες τεχνικές υποδομές 
από την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προτείνονται τα εξής μέτρα: 
• Κάθε είδους επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 

σχετική μελέτη και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγομένου έργου 
υποδομής. 

• Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των 
έργων κατά τη φάση κατασκευής του έργου (τοποθέτηση εργοταξιακών σημάνσεων). 

• Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, πριν την έναρξη της κατασκευής των υπόγειων 
τμημάτων του έργου, θα εκπονηθεί Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που θα 
καθορίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για την ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του έργου. 

• Ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην θαλάσσια κυκλοφορία των πλοίων 
και σκαφών προτείνεται αρχικά η γνωστοποίηση της θέσης και ο χρόνος των 
εργασιών εγκατάστασης με αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους μέσω της αντίστοιχης 
υπηρεσίας Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.  

 
Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα εξής παρακάτω μέτρα: 
 
o Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν 

επικαιροποίηση των ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής. 
o Η εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο από ειδικό 

υποβρύχιο όχημα που επιτυγχάνει την τοποθέτηση των καλωδίων στο επιθυμητό 
βάθος σχεδιασμού με την ελάχιστη διαταραχή του πυθμένα. 

o Ο κύριος κίνδυνος για την ασφάλεια των υποβρύχιων καλωδίων είναι η αλιευτική 
δραστηριότητα. Η ενημέρωση για την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων των 
τοπικών αρχών καθώς και των εθνικών και διεθνών υπηρεσιών που παράγουν 
ναυτικούς χάρτες και του ICPC (International Cable Protection Committee), είναι ένα 
σημαντικότατο μέτρο για την προστασία των καλωδίων. Ωστόσο αυτό το μέτρο δεν 
είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Το πλέον αποτελεσματικό μέτρο έχει αποδειχθεί ότι 
είναι η ταφή των καλωδίων, μέτρο που ενσωματώνεται στο σχεδιασμό του υπό μελέτη 
έργου. Τουλάχιστον για τις θαλάσσιες περιοχές διέλευσης που χαρακτηρίζονται με 
χαμηλό βάθος, το βάθος του άνω τμήματος της τάφρου, ει δυνατόν να είναι 
χαμηλότερα από τον πυθμένα, για την φυσική αποκατάσταση του βενθικού 
οικοσυστήματος. 

o Ως προς την αντιμετώπιση των όποιων δυνητικών επιπτώσεων προκληθούν από τις 
εργασίες πόντισης σε τυχόν υφιστάμενα υποβρύχια καλώδια (κυρίως 
τηλεπικοινωνιών), στις περιπτώσεις διασταύρωσης των υποβρύχιων καλωδίων με 
ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούντα τηλεπικοινωνιακά καλώδια θα εφαρμοστούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες  και σχεδιασμοί από τον ICPC για τις περιπτώσεις αυτές. 
Με αυτό τον τρόπο δεν αναμένονται να υπάρξουν οποιοσδήποτε επιπτώσεις στη 
λειτουργία των καλωδίων αυτών. 

o Επιπλέον, όσον αφορά τυχόν παλαιά και εκτός λειτουργίας καλώδια, δεν διατίθεται 
καμία πληροφορία σχετικά με κάποιο πρόγραμμα απομάκρυνσης παλαιών καλωδίων 



37 

 

που είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα ή τα 
Διεθνή στο Αιγαίο Πέλαγος. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εγκατάσταση του 
καλωδίου θα πρέπει να ελεγχθεί ότι είναι ελεύθερη από εμπόδια η όδευση του 
καλωδίου, πριν από την πόντιση αυτού. 

 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
Φάση κατασκευής 
Κατά την φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων 
μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της 
περιοχής: 
• Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο 

προσωπικό. 
• Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών, κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 
• Διαβροχή των μεταφερομένων στα έργα αδρανών υλικών καθώς και κάλυψη των 

βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα. 
• Απαγόρευση της μόνιμης στάθμευσης τροχοφόρων που εξυπηρετούν τα έργα σε 

χώρους εκτός του εργοταξίου. 
• Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες των έργων να 

περιορισθούν στις άκρως απαραίτητες και να είναι κατά το δυνατόν καλυμμένες 
• Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς 

χειρισμούς ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης 
• Απαγόρευση της διέλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων από τους οικισμούς τις ώρες 

κοινής ησυχίας  
• Να καταβρέχονται σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα οι ανασφάλτωτες οδοί 

διέλευσης μηχανημάτων και λοιπών οχημάτων του εργοταξίου. 
• Ο χώρος του εργοταξίου να είναι διαστρωμένος με θραυστό υλικό («3Α») για τον 

περιορισμό των εκπομπών σκόνης. 
• Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών (άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ.) 
• Το σύνολο των περιοχών στις οποίες προγραμματίζονται επεμβάσεις θα πρέπει να 

οριοθετηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. 
Επίσης απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές νομικές 
διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 
• ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ. 
• ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 
 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 
Φάση Κατασκευής 

Στις θέσεις όπου προβλέπονται εργασίες κατασκευής πλησίον κατοικημένων 
περιοχών, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην λήψη μέτρων περιορισμού του 
κατασκευαστικού θορύβου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές που τα υπόγεια 
τμήματα του έργου διέρχονται εντός κατοικημένων περιοχών, όπως παρουσιάζονται στο 
Κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ. 

Τα μέτρα για την ελάττωση του θορύβου, που παράγεται στη φάση κατασκευής, 
μπορούν να συνοψισθούν στην ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων κλπ. 
οχημάτων εργοταξίου (μείωση των εκπομπών δηλαδή) πλησίον ευαίσθητων αποδεκτών. 
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Μέτρα μπορούν να ληφθούν και κατά τη διάδοση του θορύβου, κυρίως με τοπική 
αντιθορυβική επέμβαση με τη μορφή κινητών "περιφραγμάτων" πέριξ μεμονωμένων 
σημειακών πηγών θορύβου (π.χ. αερόσφυρες). 

Η εφαρμογή αυτή έχει ιδιαίτερη επιτυχία σε τοπικές, μικρής κλίμακας αλλά ιδιαίτερα 
ηχοβόρες εργασίες. 

Το μέτρο αυτό θα λαμβάνεται υποχρεωτικά μόνον εφόσον σημειωθούν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών επίπεδα θορύβου μεγαλύτερα των 65dBA στα όρια της περιοχής 
επέμβασης. 

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 
«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους». 

Σχετικά με τον εργοταξιακό θόρυβο, ο Ανάδοχος κατασκευής των έργων θα πρέπει 
να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο 
ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η στάθμη 
θορύβου θα βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των 
έργων. Ειδικότερα: 
• Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 
• Ως μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου για τη λειτουργία των εργοταξίων των επιμέρους 

τμημάτων των έργων ορίζονται τα 65 dB(A). 
• Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένονται υψηλές στάθμες θορύβου, θα 

χρησιμοποιούνται ηχοπετάσματα ύψους 2m - 3m στην περίμετρο του εργοταξίου, 
ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. 

• Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση 
αεροσφύρων, αεροσυμπιεστών ή άλλων οχλούντων εργαλείων), θα 
χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία εκπομπής, 
για τον περιορισμό του θορύβου. 

• Στα υπόγεια τμήματα του έργου που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών, θα πρέπει να 
μην πραγματοποιούνται ηχοβόρες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής 
ησυχίας. 

Όσον αφορά τις δονήσεις που θα παράγονται στην φάση κατασκευής των 
προτεινόμενων έργων, το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το 0,5m/s2 σταθμισμένης επιτάχυνσης ή τα 13mm/s ισοδύναμης κορυφαίας 
εδαφικής ταχύτητας σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής 
δονήσεων κτίριο. 
Φάση λειτουργίας 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9 της διαβιβασθείσας μελέτης, δεν 
προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης της επίπτωσης στο ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής μελέτης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 
 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία 
Φάση κατασκευής και φάση λειτουργίας 
Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της υπό μελέτη γραμμής μεταφοράς και των 
προτεινόμενων Υ/Σ θα είναι σύμφωνη με τον Ελληνικό Κανονισμό (πρότυπο ΕLOT ENV 
50166-1 “Έκθεση ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία - Χαμηλές συχνότητες (0-
10000 ΗΖ)”) και τις οδηγίες και τα όρια και των αντίστοιχων διεθνών κανονισμών (Οδηγία 
ICNIRP - Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες, του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 
Τον Ιούλιο του 1999 δημοσιεύθηκε η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στη σύσταση 
αυτή το συμβούλιο υιοθετεί τα όρια της ICNIRP μετά την επικύρωσή τους από την 
επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής επιτροπής. 
Τα κοινά όρια της οδηγίας της ICNIRP και της σύστασης του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνεχή έκθεση του κοινού σε πεδία συχνότητας 50 Ηz 
είναι: 
• για την μαγνητική επαγωγή: Β= 100μΤ 
• για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε= 5KV/m. 
Τα παραπάνω όρια ισχύουν στην Ελλάδα βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από 
την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων”. 
Η τήρηση των ορίων των Κανονισμών εξασφαλίζει την προστασία των ανθρώπων έναντι 
του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ, οι μέγιστες τιμές του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στα όρια περίφραξης υφιστάμενων υποσταθμών του ΑΔΜΗΕ 
είναι πολύ μικρότερες από τις ανώτατες επιτρεπόμενες, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 
σχεδόν μηδενικές ή αγγίζουν τα όρια ευαισθησίας του οργάνου μέτρησης. 
 
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα ύδατα 
Φάση κατασκευής 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους από την κατασκευή των 
επιμέρους τμημάτων του υπό μελέτη έργου, προτείνονται τα εξής μέτρα: 
• Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον 

περιορισμό της μετακίνησης ή έκπλυσης στερεοπαροχών στους παρακείμενους 
υδάτινους αποδέκτες. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που στην φάση κατασκευής 
δημιουργηθούν χώροι προσωρινής απόθεσης υλικών εκσκαφής θα πρέπει να 
κατασκευαστούν περιμετρικά αυτών τάφροι για την κατακράτηση των 
στερεοπαροχών, που δύναται να παρασυρθούν κατά την διάρκεια έντονων 
βροχοπτώσεων στους παρακείμενους φυσικούς αποδέκτες. 

• Γενικότερα, ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών με πρόβλεψη να αποφευχθούν 
κατά το δυνατόν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων 
βροχοπτώσεων και αποφυγή εργασιών εκσκαφών κατά τις ημέρες που προβλέπεται 
βροχή, βοηθά στη μείωση εκπομπών των αιωρουμένων στερεών προς το 
περιβάλλον. Μάλιστα, η διενέργεια των σημαντικών εκσκαφών και η διάνοιξη 
ορυγμάτων κατά τους θερινούς μήνες συμβάλλει και στην προστασία κατά το δυνατό 
των υπόγειων νερών, καθώς η στάθμη των υδροφόρων οριζόντων είναι σχετικά πιο 
χαμηλά κατά το θέρος. 

• Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους από τη λειτουργία των 
επιμέρους εργοταξίων του έργου, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

o Η διαχείριση των πετρελαιοειδών των μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες κατασκευής θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία. 

o Τα χρησιμοποιηθέντα ορυκτέλαια των μηχανημάτων και οχημάτων θα πρέπει να 
συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί “διάθεσης 
χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων”: Προεδρικό διάταγμα 82/2003 (ΦΕΚ 64 Α/ 2-3-
2004). 
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• Για το προσωπικό του εργοταξίου (πλύση, WC κ.λπ.) προτείνεται να τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα αστικά 
λύματα κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• Η αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει να προβλέπεται στο πρόγραμμα του αναδόχου 
κατασκευής. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στα εργοτάξια τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά (π.χ 
πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 
προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση και ο περιορισμός διασποράς των 
διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά 
θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται κατάλληλα. 
 
Οφέλη από την υλοποίηση του έργου, περιλαμβανομένων των επιδράσεων στην 
τοπική και εθνική οικονομία 
Όπως έχει αναλυθεί ήδη ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο θα συνεισφέρει δραστικά στην 
ολική ή μερική επίλυση της πλειοψηφίας των ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής των Δυτικών Κυκλάδων, που συνοψίζονται στα εξής: 
• στο μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες, λόγω της χρήσης πετρελαίου 

στους σταθμούς παραγωγής, 
• στο μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου των νήσων, 
• στα προβλήματα ευστάθειας που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση ΑΠΕ και 
• στο χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ειδικά σε περιπτώσεις βλαβών στο 

σύστημα παραγωγής. 
Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτιου Αιγαίου αναμένονται θετικές επιδράσεις λόγω της 
μείωσης των εν λειτουργία ΑΣΠ. Η εν λόγω θετική επίδραση αφορά όλη τη χώρα, καθώς 
προβλέπεται: 
 
• Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας 
• Μείωση της παραγόμενης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, που συνεπάγεται τη μείωση 

καύσεων στις περιοχές όπου σήμερα λειτουργούν ΑΣΠ και ως εκ τούτου της 
βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος γύρω από αυτούς. 

• Εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
• Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων (εν 

συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό >35% έως το 2030). 

Συνεπώς, η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές 
επιδράσεις για την ανάπτυξη των Νοτίων και Δυτικών Κυκλάδων, όσον αφορά στο 
κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον, αλλά και θετικές επιδράσεις για το σύνολο της 
χώρας. 
 
Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν και ένδειξη των κύριων λόγων 
που συνηγορούν υπέρ της επιλεγείσας λύσης  
Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν 
Μηδενική λύση  
Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης (μη υλοποίηση του έργου), οι νήσοι Σέριφος, 
Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα θα συνεχίσουν να είναι εξαρτημένες από την κοστοβόρα 
και περιβαλλοντικά μη φιλική καύση μαζούτ για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων 
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Συγκριτικά μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα 
συνεχίσουν να δέχονται οι γειτνιάζουσες περιοχές των υφιστάμενων ΑΗΣ. Ως εκ τούτου, 
η μηδενική λύση σχετίζεται αφενός με μακροπρόθεσμα μεγαλύτερα οικονομικά κόστη και 
αφετέρου με την συνέχιση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με χρήση 
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μαζούτ. Χρήση που δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον, λόγω των παραγόμενων 
εκπομπών ρύπων. 
Εναλλακτικές θέσεις Υποσταθμών για νήσους Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα. 
Εναλλακτική όδευση Υπόγειου Καλωδίου 
Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση του υπόγειου καλωδίου στο Δ.Ε. 
Λαυρεωτικής, Αττικής και στη νήσο Θήρα. 
Εναλλακτική όδευση Υποβρύχιου Καλωδίου για νήσους Σύρου, Σίφνου και Πάρου, 
καθώς και η εναλλακτική όδευση Υποβρυχίου Καλωδίου στη νότια Μήλο 
 
Αιτιολόγηση υπέρ της επιλεγείσας λύσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Εναλλακτικές θέσεις Υποσταθμού Σερίφου (Π.Ε. Μήλου) (περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
Εναλλακτικές θέσεις Υποσταθμού Μήλου (Π.Ε. Μήλου) (περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
Εναλλακτικές θέσεις Υποσταθμού Φολεγάνδρου (Π.Ε. Θήρας)(περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
Εναλλακτικές θέσεις Υποσταθμού Θήρας (Π.Ε. Θήρας) (περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
 
Εναλλακτική όδευση Υπόγειου Καλωδίου στο Δ.Ε. Λαυρεωτικής, Αττικής 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, φαίνεται πως οι δυο λύσεις είναι 
περιβαλλοντικά ισοδύναμες. 
Λόγω των τεχνικών δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου (ύπαρξη πολλών δικτύων ΟΚΩ στην όδευση της γραμμής), 
προτείνεται να επιτραπούν και οι δυο λύσεις. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων του 
έργου, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η προτεινόμενη λύση, εφόσον δεν πρόκειται να 
υλοποιηθούν και οι δυο. 
 
Εναλλακτική όδευση Υπόγειου Καλωδίου στη νήσο Θήρα(περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
Εναλλακτική όδευση Υποβρύχιου Καλωδίου μέσω νήσων Σύρου, Σίφνου και 
Πάρου(περιγράφεται στην ΜΠΕ) 
Εναλλακτική όδευση Υποβρυχίου Καλωδίου στη νότια Μήλο(περιγράφεται στην ΜΠΕ) 

 
xii. Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του περιγραφόμενου ως άνω 
έργου συνοψίζονται ως εξής: 
 

 
x. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα 

με τις  ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την  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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

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

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

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

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

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
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) 

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

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 

την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 

των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  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» 

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

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

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

στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών», 
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (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). 

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

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

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

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

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

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

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

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

18. 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». 

19. 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». 

 
xiii. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή 
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 των έργων και τον Ανάδοχο και η 
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος των έργων οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης/παραλαβής να λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων από την 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 των έργων οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία τους, 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 και εγκρίσεις (πχ χωροθετήσεων κλπ), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για 
τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

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

6. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
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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 (συμπεριλαμβανομένης 
της Εναλίων Αρχαιοτήτων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες 
ενέργειες (πχ πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις 
εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα.  

8. 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. 

9. Ειδικοί όροι 
➢ του οριστικού σχεδιασμού των θαλασσίων έργων και χαράξεων να προηγηθεί η 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 
➢ πριν την πόντιση των καλωδίων να προηγηθεί σάρωση των εκτάσεων του βυθού 

όπου πραγματοποιείται κατάληψη από το έργο για ύπαρξη πιθανών ναυαγίων 
➢ για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου και την επίτευξη ομαλής ροής των εργασιών, 

ο μελετητής οφείλει να αναζητήσει τις απόψεις και όλων των φορέων δικτύων 
κοινής ωφελείας της περιοχής (ΕΥΔΑΠ, δημοτικές εταιρείες αποχέτευσης, 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων 
διαχειριστών μεταφοράς καυσίμων με υπόγειους αγωγούς (ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και 
λοιπές εταιρείες πετρελαιοειδών). 

➢ πριν την έναρξη των εργασιών, να έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή οριοθέτηση 
των επηρεαζομένων ρεμάτων, στις θέσεις διέλευσης της γραμμής μεταφοράς (ΓΜ) 
με αυτά. 

➢ εκτιμάται ότι εάν δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι τεχνικοί λόγοι (πχ συστήματα ΟΚΩ) 
εκτιμάται μικρότερη δυνατή όχληση με την επιλογή της προτεινόμενης 
εναλλακτικής όδευσης εντός του βιομηχανικών χώρου, αποφεύγοντας τις 
οχλήσεις περιμετρικά της εγκατάστασης  

➢ να εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ στην οποία θα περιγράφονται με ακρίβεια τόσο τα έργα 
προσαιγιάλωσης, η τελικά επιλεχθείσα διαδρομή, αλλά και όλες οι επιλεχθείσες 
μέθοδοι διαχείρισης (πχ θέση και έκταση αποθεσιοθαλάμων, θαλάσσια 
κυκλοφορία κλπ τροποποιήσεις και οριστικοποιήσεις) 

➢ να συνταχθεί μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποφυγή πρόκλησης 
οχλήσεων στο στάδιο της κατασκευής τόσο για την οδική όσο και για την θαλάσσια 
συγκοινωνία 

➢ τα προγραμματιζόμενα έργα να πραγματοποιηθούν εκτός των περιόδων 
μετανάστευσης του προστατευόμενου είδους Puffinus Yelkouan (Μύχου) (αρχές 
Άνοιξης, Φθινόπωρο), το επιλεγμένο διάστημα και η σχετική τεκμ,ηρίωση να 
περιληφθούν στην ως άνω ΤΕΠΕΜ 

Χωροθέτηση 
10. Οι υλοποιηθείσες κατασκευές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 

τους όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 
11. Οι τελικές εγκαταστάσεις να ενσωματώνονται ομαλά στην περιοχή στην οποία θα 

δομηθεί (επιλογή κατάλληλου χρωματισμού, κατασκευαστικές γραμμές αλλά και 
αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κλπ). 

12. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε 
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές 
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που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων 
και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια 
υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου 
που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και 
οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το έργο 
(οχημάτων και πλωτών μέσων). 

13. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

14. Πριν την έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σήμανση των ορίων των 
εκσκαφών. 

Κατασκευή 
15. Τα έργα να κατασκευαστούν σύμφωνα με ειδική υδραυλική μελέτη από τον αρμόδιο 

φορέα υλοποίησης, για τη λειτουργία και τη διευθέτηση των ρεμάτων των περιοχών, 
έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών υπολογισμών να εξασφαλίζεται η 
παροχετευτικότητα των υδατορεμάτων και των αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη 
των τεχνικών έργων. 

16. Να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών υλών (ιδίως κοντά σε περιοχές ειδικής 
προστασίας) κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών ακόμα και σε 
βραχώδη εδάφη. 

17. Τα οικοδομικά υλικά 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).  

18. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση. Απαγορεύεται η 
αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

19. Αν απαιτηθεί η αδειοδότηση αποθεσιοθάλαμου για τις ανάγκες των υπό μελέτη 
έργων, θα εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4014/2011. 

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

21. Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθμιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση 
για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
ατυχημάτων. Οι πολίτες – οδηγοί να ενημερωθούν έγκαιρα για τις πιθανές 
σχεδιαζόμενες παρακάμψεις.   

22. Η κίνηση των οχημάτων κατασκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης. 

23. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα δρομολόγια των αυτοκινήτων που θα 
εξυπηρετούν τα εργοτάξια να μην διέρχονται από τα κέντρα των οικισμών και των 
περιοχών κατοικίας 

24. Η κατάληψη γης θα περιοριστεί μόνο στις εκτάσεις που έχει προσδιοριστεί ότι 
απαιτούνται για την υλοποίηση των υπό μελέτη έργων. 

25. Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στην περιοχή επέμβασης και στις ζώνες 
πρόσβασης και όχι ανεξέλεγκτα από θαμνώδεις ή γεωργικές εκτάσεις. 

26. Η χωροθέτηση των εργοταξίων καθώς και των περιοχών προσωρινής εναπόθεσης 
αδρανών πρέπει να γίνει με άξονα τη δυνατόν λιγότερη όχληση του οικιστικού 
περιβάλλοντος και με βάση πάντα τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασής τους 
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27. Στη φάση λειτουργίας τυχόν εργοταξίων θα ληφθούν ειδικά προληπτικά μετρά για 
την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις γειτονικές εκτάσεις. Τυχόν εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές πυρόσβεσης και σχέδιο άμεσης 
κινητοποίησης σε συνεργασία με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. 

28. Κατά την λειτουργία των επιμέρους εργοταξίων του έργου, απαιτείται η υλοποίηση 
συνεχούς και συστηματικής σηματοδότησης εν συμφωνία με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων Υπηρεσιών (σήματα μείωσης ταχύτητας, παρακάμψεων, σήματα κινδύνου 
κλπ). 

29. Όσον αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης που θα επιβαρυνθεί 
από την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να 
εφαρμοστούν κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης, για να αποφευχθεί η περίπτωση 
ατυχήματος. 

30. Ο κύριος ή ο ανάδοχος κατασκευής του έργου οφείλει έγκαιρα και πριν από την 
έναρξη των κυρίως εργασιών που θα προκαλέσουν παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, 
να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, που 
θα διενεργήσει για τη μείωση των επιπτώσεων (κυκλοφοριακές διευθετήσεις, 
παρακάμψεις, διευρύνσεις κ.λπ.). 

31. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αποκοπεί η πρόσβαση σε οικίες ή ιδιοκτησίες, ούτε θα 
διακοπεί η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις 
περιοχές διέλευσης του έργου (γεωργικές δραστηριότητες και κτηνοτροφικές, αλλά 
και δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα) 

32. Η διακίνηση των διαφόρων υλικών και η κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων 
που σχετίζονται με την κατασκευή των έργων δεν πρέπει να δημιουργούν 
προβλήματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες (παρεμπόδιση κίνησης, αυξημένη 
επικινδυνότητα κλπ) των υφιστάμενων οδών. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλα 
χρονοδιαγράμματα των επιμέρους εργασιών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ώρες 
αιχμής της κυκλοφορίας των υπαρχόντων οδών και τα απαιτούμενα δρομολόγια από 
τις εργασίες κατασκευής. 

33. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στους 
εργοταξιακούς χώρους καθώς στις περιοχές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

34. Η οποιαδήποτε φθορά αγροτικής ή αστικής γης πρέπει να περιοριστεί στην ελάχιστη 
δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό και το αστικό 
περιβάλλον. Τα εργοταξιακά οχήματα για αυτό το λόγο θα πρέπει να κινούνται επί 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης και 
όχι ανεξέλεγκτα μέσω γεωργικών καλλιεργειών ακόμα και αν πρόκειται για 
εγκαταλειμμένες εκτάσεις. 

35. Θα τηρηθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία και ευχερή 
κατασκευή και συντήρηση της γραμμής. 

36. Οι ανάγκες του έργου σε προσωπικό θα καλυφθούν, κατά το δυνατόν, από τους 
κατοίκους της περιοχής μελέτης. 

37. Θα προβλεφθεί κατάλληλη περίφραξη εργοταξίου και θέσεων κατασκευής για την 
ασφάλεια ενήλικων και ανηλίκων ατόμων. 

38. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η απομάκρυνση όλων των 
μηχανημάτων κατασκευής από την περιοχή, η συλλογή του εξοπλισμού και η 
αποκομιδή άχρηστων υλικών, σκουπιδιών, λιπαντικών κλπ. που θα προκύψουν 
κατά τις εργασίες κατασκευής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην 
υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο έδαφος της περιοχής επέμβασης.  

39. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των 
έργων κατά τη φάση κατασκευής του έργου (τοποθέτηση εργοταξιακών σημάνσεων). 
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40. Πριν την έναρξη της κατασκευής των υπόγειων τμημάτων του έργου, να εκπονηθεί 
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που θα καθορίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που πρέπει να εφαρμοστούν για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή του έργου. 

41. Πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης των υποβρύχιων τμημάτων της Γ.Μ., να 
ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί σχετική αναγγελία 
προς τους ναυτιλομένους.  

42. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, να αποσταλεί στην εν λόγω Υπηρεσία αναλυτικός 
κατάλογος, σε ψηφιακή μορφή, όπου θα αναφέρονται: α) οι συντεταγμένες των 
σημείων προσαιγιάλωσης των καλωδίων, β) οι συντεταγμένες των κορυφών 
όδευσης των καλωδίων στο βυθό και γ) η θεωρητική ακρίβεια προσδιορισμού των 
συντεταγμένων. 
 

Ακτινοβολία 
43. Κατά το σχεδιασμό των χερσαίων εγκαταστάσεων (ΚΥΤ κλπ) και των καλωδιακών 

γραμμών υψηλής τάσης να ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη 
προκαλούμενη όχληση από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ιδίως όταν οι γραμμές 
διέρχονται πλησίον σχολείων, παιδικών σταθμών, θεραπευτηρίων, κλινικών αλλά 
και μονίμων κατοικιών.  

44. Να χρησιμοποιηθούν υλικά τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική 
θωράκιση του εξοπλισμού αλλά και των χώρων εγγύς των γραμμών και των ΚΥΤ. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
45.  Διατήρηση των φυσικών κλίσεων του εδάφους ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στην 

απορροή των επιφανειακών υδάτων. 
46. 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. 

47. 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. 

Στερεά Απόβλητα 
48. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων 
49. Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 

της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να 
συλλέγονται και να απομακρύνονται τακτικά από τους χώρους του έργου και της 
δραστηριότητας, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,  

50. Απαγορεύεται η τοποθέτησης εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής, στα 
πρανή και στις κοίτες ρεμάτων και χειμάρρων, έστω και προσωρινά: μπαζών, 
εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, λυμάτων, 
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. 

51. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
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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 μετά από επικοινωνία με τον ΟΡΣΑ ή την σχετική 
αρμόδια υπηρεσία. 

52. 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). 

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

Βλάστηση – Φυτεύσεις 
 
54. Η χωροθέτηση των εργοταξίων θα πρέπει να γίνει σε περιοχές που δεν καλύπτονται 

από βλάστηση υψηλής οικολογικής αξίας και σε επαρκή απόσταση από οικιστικές 
περιοχές και προστατευόμενες περιοχές κατά το δυνατόν. 

55. Συνιστάται περιμετρική φύτευση των γηπέδων με την διαμόρφωση χώρων πρασίνου 
και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της οπτικής 
όσο και της ηλεκτρομαγνητικής όχλησης. 

56. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, ιδιαίτερα τα πρώτα 2 
χρόνια 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. 
 

Θαλάσσιο Περιβάλλον 
57. Το εύρος της ζώνης κατάληψης των υποθαλάσσιων καλωδίων θα πρέπει να 

περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 
 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 

58. Τα εργοτάξια να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και να λαμβάνονται 
όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη τους, τα αναγκαία για την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής ασφάλειας και της ελαχιστοποίησης της οπτικής όχλησης στο 
εφικτό. Η επιλογή των εργοταξιακών χώρων, των οδών πρόσβασης κλπ να γίνει με 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην παράκτια ζώνη. Κατά την 
διάρκεια των κατασκευών να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή των έργων. 

59. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά πλησίον των 
εκσκαφών και να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των ορυγμάτων. Τα υλικά που 
περισσεύουν να τοποθετηθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους.  

60. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
61. 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 στις περιοχές. Θα  πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω 
κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου. 

62. Να αποφεύγεται  η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς εάν υπάρχουν πρόσφορες 
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εναλλακτικές διαδρομές. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να 
επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, 
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από τα 
παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που 
επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, 
χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό 
κάλυμμα. 

63. 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, εργασίες και προσωπικό να ικανοποιούν. 

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

65. Πρανή επιχωμάτων τα οποία διαμορφώνονται με απόθεση χαλαρών εδαφικών 
υλικών θα πρέπει να συμπυκνώνονται κατάλληλα και να φυτεύονται το συντομότερο 
δυνατό. 

66. 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.  

67. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών.  
68. Κατά την διάρκεια των κατασκευών  να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 

κατασκευή των έργων. 
69. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός των χώρων των έργων), να γίνει μόνο αφού 

αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. 

70. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
71. 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. 

72. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον των έργων με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Δήμους. 
Ασφάλεια - Υγιεινή 

73. Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές). 
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές. 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, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή 
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άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση των Έργων. 

74. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές. 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. 

75. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα. Να υπάρξει 
κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτομα για 
την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

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

77. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και 
βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες, ελάσματα κλπ. Κατά την διαμόρφωση όλων 
των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη. 
Θόρυβος 

78. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων των 
εργοταξίων να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

79. Κατά την κατασκευή των έργων να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα όπου και εάν είναι απαραίτητο, απαγόρευση εργασιών εντός 
ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός 
κατοικημένων περιοχών κλπ. 

80. 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. 

81. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων 
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 

82. Ως μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου για τη λειτουργία των εργοταξίων των 
επιμέρους τμημάτων των έργων ορίζονται τα 65 dB(A). 

83. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένονται υψηλές στάθμες θορύβου, θα 
χρησιμοποιούνται ηχοπετάσματα ύψους 2m - 3m στην περίμετρο του εργοταξίου, 
ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. 

84. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση 
αεροσφύρων, αεροσυμπιεστών ή άλλων οχλούντων εργαλείων), θα 
χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία 
εκπομπής, για τον περιορισμό του θορύβου. 

85. Στα υπόγεια τμήματα του έργου που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών, θα πρέπει να 
μην πραγματοποιούνται ηχοβόρες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών 
κοινής ησυχίας. 

86. Όσον αφορά τις δονήσεις που θα παράγονται στην φάση κατασκευής των 
προτεινόμενων έργων, το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
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να υπερβεί το 0,5m/s2 σταθμισμένης επιτάχυνσης ή τα 13mm/s ισοδύναμης 
κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το σημείο 
παραγωγής δονήσεων κτίριο. 
Στερεά 

 
87. Οι εργοταξιακοί χώροι να εφοδιασθούν με κάδους οικιακών απορριμμάτων, όγκου 

τουλάχιστον 0,5m3, στους οποίους να συλλέγονται τα αστικού τύπου απορρίμματα 
των εργαζομένων στα εργοτάξια. Τα απορρίμματα αυτά θα διατίθενται περιοδικά 
στον πλησιέστερο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, με μέριμνα του ανάδοχου του 
έργου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα στερεά 
αυτά απορρίμματα να μην περιλαμβάνουν μπάζα ή υλικά που είναι εν δυνάμει 
επικίνδυνα, η διάθεση των οποίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί των αντίστοιχων κατηγοριών απορριμμάτων. 

88. Τα κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα και εξοπλισμός να συλλέγονται 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). 

89. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/01. 

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

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

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

93. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές των 
έργων.  

94. 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. 

 
95. . Εάν προκύψουν προϊόντα εκσκαφών – καθαιρέσεων κλπ από τις εργασίες των 

έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων (πχ επιχωματώσεις) εφόσον 
κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.  

96. Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής και δεν δύναται να 
αξιοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής, θα αποτεθούν σε περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο ή σε ΧΥΤΑ ή σε περιοχές που εκτελούνται άλλα 
έργα, τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στα οποία τα 
εν λόγω υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή σε ανενεργά λατομεία ή μέσω 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

97. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των έργων. 

98. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται 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). 
Σκόνη 

99. Ο ανάδοχος των έργων πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
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πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές 
ουσίες. 

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

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

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

100. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

101. 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 3m.  
Υγρά απόβλητα 

102. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του 
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 

103. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
εργοταξιακού σκυροδέματος (νερά από πλύσεις) να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα και στη συνέχεια μετά την απαραίτητη 
εξουδετέρωσή τους να επαναχρησιμοποιούνται είτε στην παραγωγή είτε για διαβροχή 
είτε να συλλέγονται και διατίθεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.  

104. Η ιλύς από τη δεξαμενή καθίζησης να αποξηραίνεται αρχικά σε χώρο ξήρανσης και 
εν συνεχεία να διατίθενται σύμφωνα με το Ν4685/20) σε νόμιμα λειτουργούντες 
χώρους διάθεσης.  

 
105. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 

που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

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

107. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο 
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ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 
108. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων 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 κλπ. 

109. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιμοποιημένα υγρά φρένων, 
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.  

110. 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. 

111. Τυχόν υλικά τα οποία έχουν επιμολυνθεί με έλαια ή λοιπές τοξικές ύλες (πχ εδάφη 
υπό των μετασχηματιστών κλπ) πριν την οριστική διάθεσή τους να υποβληθούν σε 
σχετικές επεξεργασίες εξυγίανσής τους. 
 
Θαλάσσιο Περιβάλλον 
Πλωτά μέσα 

112. Όλες οι εκκενώσεις από το σκάφος εργασίας και τα σκάφη υποστήριξης / συνοδείας 
θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνθήκης MARPOL και τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Ειδικότερα: 
− τα λύματα και τα οικιακά απόβλητα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας θαλάσσια συσκευή επεξεργασίας με δυνατότητα παραγωγής 
υγρών αποβλήτων που ικανοποιούν τις διεθνείς απαιτήσεις (Παράρτημα IV 
MARPOL) πριν από την εκκένωση στη θάλασσα σε ελάχιστη απόσταση 3 
ναυτικών μιλίων από την ακτή, 

− τα ελαιώδη υγρά απόβλητα μπορούν να αποθηκεύονται στο σκάφος μέχρι την 
παράδοσή τους σε κατάλληλες Λιμενικές εγκαταστάσεις. Αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, τα ελαιώδη υγρά απόβλητα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της MARPOL (< 15 ppm) πριν από την εκκένωση 
στη θάλασσα. 

113. Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και ο εξοπλισμός τους θα 
συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 

114. Θα εφαρμοστούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης, ανίχνευσης διαρροών 
και επισκευής για τον εξοπλισμό των σκαφών που μπορεί να προκαλέσει 
ανεπιθύμητη διαρροή. 

115. Σωστός σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των σκαφών και 
αποφυγής της ταυτόχρονης παρουσίας πολλών σκαφών στην περιοχή 
ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου. 

116. Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων απαραίτητων για τις δραστηριότητες του έργου, αν 
περιοριστεί στις περιοχές ενδιαφέροντος, όσον αφορά στις συνθήκες ασφαλείας και 
σύμφωνα με τον νόμο, αποφεύγοντας έτσι την όχληση ιδιαίτερα σε σχέση με τη 
νυχτερινή πανίδα. 

 
Εργασίες κατασκευής υποθαλάσσιων καλωδίων  
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117. Το εύρος της ζώνης κατάληψης των υποθαλάσσιων καλωδίων θα πρέπει να 
περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 

118. Τυχόν τροποποίηση των μεθόδων προστασίας στο στάδιο τελικής τεχνικής μελέτης 
του έργου και στο βαθμό που διαφοροποιείται από τα περιγραφόμενα στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ να γίνει μέσω Εκπόνησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(ΤΕΠΕΜ) από το φορέα του έργου, Η ΤΕΠΕΜ θα υποβληθεί, θα αξιολογηθεί και θα 
εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (Ν. 4014/2011 και Ν. 4685/2020). 

119. Ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην θαλάσσια κυκλοφορία των πλοίων 
και σκαφών προτείνεται αρχικά η γνωστοποίηση της θέσης και ο χρόνος των 
εργασιών εγκατάστασης με αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους μέσω της αντίστοιχης 
υπηρεσίας Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Επιπρόσθετα, 
προβλέπονται τα εξής παρακάτω μέτρα: 
o Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν 

επικαιροποίηση των ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής. 
o Η εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο από 

ειδικό υποβρύχιο όχημα που επιτυγχάνει την τοποθέτηση των καλωδίων στο 
επιθυμητό βάθος σχεδιασμού με την ελάχιστη διαταραχή του πυθμένα. 

o Ο κύριος κίνδυνος για την ασφάλεια των υποβρύχιων καλωδίων είναι η αλιευτική 
δραστηριότητα. Η ενημέρωση για την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων 
των τοπικών αρχών καθώς και των εθνικών και διεθνών υπηρεσιών που 
παράγουν ναυτικούς χάρτες και του ICPC (International Cable Protection 
Committee), είναι ένα σημαντικότατο μέτρο για την προστασία των καλωδίων. 
Ωστόσο αυτό το μέτρο δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Το πλέον 
αποτελεσματικό μέτρο έχει αποδειχθεί ότι είναι η ταφή των καλωδίων, μέτρο που 
ενσωματώνεται στο σχεδιασμό του υπό μελέτη έργου. Τουλάχιστον για τις 
θαλάσσιες περιοχές διέλευσης που χαρακτηρίζονται με χαμηλό βάθος, το βάθος 
του άνω τμήματος της τάφρου, ει δυνατόν να είναι χαμηλότερα από τον 
πυθμένα, για την φυσική αποκατάσταση του βενθικού οικοσυστήματος. 

o Ως προς την αντιμετώπιση των όποιων δυνητικών επιπτώσεων προκληθούν από 
τις εργασίες πόντισης σε τυχόν υφιστάμενα υποβρύχια καλώδια (κυρίως 
τηλεπικοινωνιών), στις περιπτώσεις διασταύρωσης των υποβρύχιων καλωδίων 
με ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούντα τηλεπικοινωνιακά καλώδια θα 
εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σχεδιασμοί από τον ICPC για 
τις περιπτώσεις αυτές. Με αυτό τον τρόπο δεν αναμένονται να υπάρξουν 
οποιοσδήποτε επιπτώσεις στη λειτουργία των καλωδίων αυτών. 

o Επιπλέον, όσον αφορά τυχόν παλαιά και εκτός λειτουργίας καλώδια, δεν 
διατίθεται καμία πληροφορία σχετικά με κάποιο πρόγραμμα απομάκρυνσης 
παλαιών καλωδίων που είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, από τα Ελληνικά 
Χωρικά Ύδατα ή τα Διεθνή στο Αιγαίο Πέλαγος. Σε κάθε περίπτωση, πριν από 
την εγκατάσταση του καλωδίου θα πρέπει να ελεγχθεί ότι είναι ελεύθερη από 
εμπόδια η όδευση του καλωδίου, πριν από την πόντιση αυτού. 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας: 
Εγκαταστάσεις 

120. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα 
ασφαλείας, συστήματα πυρασφάλειας, χρωματισμοί, σκυρόδετες και μεταλλικές 
κατασκευές, φωτισμός, 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. 
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121. 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,  κλπ. 

122. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο κέντρο διανομής για την ύπαρξη τυχούσας 
διαφυγής αερίων ή/και ελαίων και πρόκλησης σχετικών οχλήσεων στο περιβάλλον. 

123. 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 κλπ) 

124. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος των μετασχηματιστών ισχύος και του λοιπού 
εξοπλισμού των κέντρων για διαρροές. Να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής των 
διαρροών ελαίων των διατάξεων του κέντρου και να διατίθενται σε εξουσιοδοτημένες 
εταιρείες παραλαβής και διαχείρισης, μετά τηρουμένων παραστατικών και 
συμβάσεων. Οι λεκάνες συλλογής των ελαίων υπό των εγκαταστάσεων 
(μετασχηματιστών κλπ) να σχεδιασθούν με επαρκώς μεγαλύτερη του περιεχομένου 
ελαίου τους χωρητικότητα και μέσω κατάλληλων αγωγών/καναλιών να οδηγούνται 
σε δεξαμενή συλλογής από όπου και θα ανακτώνται. 

125. Να τηρούνται τα όρια συγκέντρωσης και έκλυσης των ρύπων που έχουν τεθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις σχετικές αποφάσεις: 2010/75/ΕΕ, 2006/166/ΕΚ, 
2000/60/ΕΚ, ΚΥΑ18186/271/1988, ΠΥΣ144/2-11-1987, 2008/98/ΕΚ 

126. Να ακολουθούνται οι διατάξεις των κανονισμών ΕΚ842/2006, ΕΚ1493/2007, 
ΕΚ1494/2007, ΕΚ305/2008 που αφορούν την υποβολή δελτίου εκθέσεων, την 
σήμανση του εξοπλισμού, την πιστοποίηση του προσωπικού 
επισκευής/συντήρησης συσκευών υψηλής τάσης και την εφαρμογή γενικών 
κανόνων κατά τη χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου αντίστοιχα (αποστολή 
απογραφικών και πληροφοριακών δελτίων στο ΥΠΕΚΑ, έλεγχος διατάξεων και 
διαρροών, ανάκτηση αερίων κλπ) όπως προβλέπονται σχετικά και από την ΗΠ 
18694/658/Ε103/11-4-12 (ΦΕΚ1232/Β΄/11-04-12) ΚΥΑ. 

127. Να πραγματοποιείται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, του 
εξοπλισμού αλλά και των στεγανών των GIS από εξειδικευμένο προσωπικό. 

128. 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 θορύβου και αέριων ρύπων. 

129. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις και οι 
χώροι πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου σε καθαρή και σε καλή κατάσταση. Να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση και αντικατάσταση της φύτευσης όπου 
χρειάζεται. 
Ακτινοβολία 

130. Να εφαρμόζονται όπου είναι δυνατό, τεχνικές σύμφωνα με την τρέχουσα επιστήμη 
και τεχνολογία (όπως πχ διαχωρισμός και αλλαγή της διάταξης των φάσεων κλπ) 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η προκαλούμενη ηλεκτρομαγνητική 
όχληση. 

131. Να πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις του διαμορφούμενου ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου στους χώρους και πέριξ του κέντρου και κοινοποίησή τους στους αρμόδιους 
φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

132. Τα κοινά όρια της οδηγίας της ICNIRP και της σύστασης του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνεχή έκθεση του κοινού σε πεδία συχνότητας 50 Ηz 
είναι: 
• για την μαγνητική επαγωγή: Β= 100μΤ 
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• για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε= 5KV/m. 
Τα παραπάνω όρια ισχύουν στην Ελλάδα βάσει της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238, 
ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 
διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων” 
Ασφάλεια 

133. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση τυχόν 
περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

134. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων γύρω 
από τις εγκαταστάσεις και τις οδούς προσπέλασης ή σε άλλα σημεία που 
συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος. 

135. Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός ων χώρων της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

136. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών για 
ατυχήματα, πλημμύρες, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά, κλπ το οποίο να 
εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

 Απόβλητα 
137. Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης (παλαιός εξοπλισμός, 

εξαρτήματα, φθαρμένος ή κατεστραμμένος εξοπλισμός, κλπ) να μην παραμένουν 
στη μονάδα και να μην απορρίπτονται, αλλά να διαχειρίζονται από σύννομα 
αδειοδοτημένο φορέα για το κάθε υλικό, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά 
διακίνησής τους 

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

139. Η διάθεση των όποιων επικινδύνων αποβλήτων που μπορούν να προκύψουν 
(στερεών, υγρών, ελαίων κλπ) και που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ περί 
επικινδύνων 

140. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος 
επεξεργασίας των αποβλήτων.  

141. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της 
δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να 
απομακρύνονται σε καθημερινή βάση, από το απορριμματοφόρο του Δήμου, για 
λόγους Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.  

142. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν 
τη σχετική άδεια. 

143. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς 

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

145. Μετασχηματιστές οι οποίοι αποσύρονται να ελέγχονται για την παρουσία τυχόν 
πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες 
βέλτιστες τεχνικές (καθαρισμός μέσω αποαλογονοποίησης, διάθεση ΑΛΕ και 
διαχείριση μετασχηματιστή).   
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146. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού και γενικότερα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με υδράργυρο     
Θόρυβος 

147. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των κέντρων. 

148. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί 
βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον 
φέροντα οργανισμό της κατασκευής. 

149. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού των ΄χωρων.  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. με τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
➢ του οριστικού σχεδιασμού των θαλασσίων έργων και χαράξεων να προηγηθεί η 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 
➢ πριν την πόντιση των καλωδίων να προηγηθεί σάρωση των εκτάσεων του βυθού, στις 

θέσεις όπου πραγματοποιείται κατάληψη από το έργο, για ύπαρξη πιθανών ναυαγίων 
➢ για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου και την επίτευξη ομαλής ροής των εργασιών, ο 

μελετητής οφείλει να αναζητήσει τις απόψεις και όλων των φορέων δικτύων κοινής 
ωφελείας της περιοχής (ΕΥΔΑΠ, δημοτικές εταιρείες αποχέτευσης, εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων διαχειριστών 
μεταφοράς καυσίμων με υπόγειους αγωγούς (ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και λοιπές εταιρείες 
πετρελαιοειδών). 

➢ σχετικά με την προτεινόμενη διαδρομή του δικτύου στο ΚΥΤ Λαυρίου, εκτιμάται ότι εάν 
δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι τεχνικοί λόγοι (πχ εμπλεκόμενα συστήματα ΟΚΩ) η επιλογή 
της εναλλακτικής όδευσης εντός του βιομηχανικού χώρου, φαίνεται ότι θα αποφύγει 
πρόσθετες οχλήσεις περιμετρικά της εγκατάστασης, κατά το στάδιο της κατασκευής 

➢ να εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ στην οποία θα περιγράφονται με ακρίβεια τα έργα 
προσαιγιάλωσης, η τελικά επιλεχθείσα διαδρομή, αλλά και όλες οι μέθοδοι διαχείρισης 
και εκτέλεσης των έργων, έργοτάξια, χώροι προσωρινής απόθεσης εκσκαφών και 
πρώτων υλών, θέση και έκταση αποθεσιοθαλάμων, θαλάσσια κυκλοφορία κλπ 

➢ να συνταχθεί μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποφυγή πρόκλησης 
οχλήσεων στο στάδιο της κατασκευής τόσο για την οδική όσο και για την θαλάσσια 
συγκοινωνία 

➢ τα προγραμματιζόμενα έργα να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν εκτός των 
περιόδων μετανάστευσης του προστατευόμενου είδους Puffinus Yelkouan (Μύχου) 
(αρχές Άνοιξης, Φθινόπωρο). Το τελικά επιλεγμένο διάστημα υλοποίησης των έργων 
και η σχετική τεκμηρίωση να περιληφθούν στην ως άνω ΤΕΠΕΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Σχήμα: Γεωγραφική θέση υπό μελέτη έργου  
(Λαύριο – Σέριφος – Μήλος – Φολέγανδρος – Θήρα – Νάξος, με κίτρινο 

χρώμα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: “Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης καθώς και οι 
επιπρόσθετες παρατηρήσεις-επισημάνσεις, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως 
εξής: 
 
Ι) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την  ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
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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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής 
και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

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

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

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

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

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 

και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
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) 

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

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 

την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 

των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  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 
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κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

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

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

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

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

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

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (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). 

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

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

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

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
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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. 

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

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

18. 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». 

19. 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». 

 
ΙΙ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή 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 των έργων και τον Ανάδοχο και η 

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

2. Ο κύριος των έργων οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης/παραλαβής να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από την 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 των έργων οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία τους, να εξασφαλίζει 
κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

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

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

6. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κ.λπ. 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 (συμπεριλαμβανομένης 
της Εναλίων Αρχαιοτήτων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες 
ενέργειες (πχ πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις 
εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 

7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα.  

8. 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. 

9. Ειδικοί όροι 
➢ του οριστικού σχεδιασμού των θαλασσίων έργων και χαράξεων να προηγηθεί η 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 
➢ πριν την πόντιση των καλωδίων να προηγηθεί σάρωση των εκτάσεων του βυθού 

όπου πραγματοποιείται κατάληψη από το έργο για ύπαρξη πιθανών ναυαγίων 
➢ για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου και την επίτευξη ομαλής ροής των 

εργασιών, ο μελετητής οφείλει να αναζητήσει τις απόψεις και όλων των φορέων 
δικτύων κοινής ωφελείας της περιοχής (ΕΥΔΑΠ, δημοτικές εταιρείες 
αποχέτευσης, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ), συμπεριλαμβανομένων των 
εμπλεκομένων διαχειριστών μεταφοράς καυσίμων με υπόγειους αγωγούς 
(ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και λοιπές εταιρείες πετρελαιοειδών). 

➢ πριν την έναρξη των εργασιών, να έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή οριοθέτηση 
των επηρεαζομένων ρεμάτων, στις θέσεις διέλευσης της γραμμής μεταφοράς 
(ΓΜ) με αυτά. 

➢ εκτιμάται ότι εάν δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι τεχνικοί λόγοι (π.χ. συστήματα ΟΚΩ) 
εκτιμάται μικρότερη δυνατή όχληση με την επιλογή της προτεινόμενης 
εναλλακτικής όδευσης εντός του βιομηχανικών χώρου, αποφεύγοντας τις 
οχλήσεις περιμετρικά της εγκατάστασης  

➢ να εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ στην οποία θα περιγράφονται με ακρίβεια τόσο τα έργα 
προσαιγιάλωσης, η τελικά επιλεχθείσα διαδρομή, αλλά και όλες οι επιλεχθείσες 
μέθοδοι διαχείρισης (πχ θέση και έκταση αποθεσιοθαλάμων, θαλάσσια 
κυκλοφορία κλπ τροποποιήσεις και οριστικοποιήσεις) 

➢ να συνταχθεί μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποφυγή πρόκλησης 
οχλήσεων στο στάδιο της κατασκευής τόσο για την οδική όσο και για την 
θαλάσσια συγκοινωνία 

➢ τα προγραμματιζόμενα έργα να πραγματοποιηθούν εκτός των περιόδων 
μετανάστευσης του προστατευόμενου είδους Puffinus Yelkouan (Μύχου) (αρχές 
Άνοιξης, Φθινόπωρο), το επιλεγμένο διάστημα και η σχετική τεκμ,ηρίωση να 
περιληφθούν στην ως άνω ΤΕΠΕΜ. 

Χωροθέτηση 
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10. Οι υλοποιηθείσες κατασκευές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τους όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 

11. Οι τελικές εγκαταστάσεις να ενσωματώνονται ομαλά στην περιοχή στην οποία θα 
δομηθεί (επιλογή κατάλληλου χρωματισμού, κατασκευαστικές γραμμές αλλά και 
αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κλπ). 

12. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε 
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις 
υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση 
ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην 
αρμόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, να γίνει περιγραφή της λειτουργίας του 
εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και 
σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και 
προς το έργο (οχημάτων και πλωτών μέσων). 

13. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

14. Πριν την έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σήμανση των ορίων των 
εκσκαφών. 

Κατασκευή 
15. Τα έργα να κατασκευαστούν σύμφωνα με ειδική υδραυλική μελέτη από τον αρμόδιο 

φορέα υλοποίησης, για τη λειτουργία και τη διευθέτηση των ρεμάτων των περιοχών, 
έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών υπολογισμών να εξασφαλίζεται η 
παροχετευτικότητα των υδατορεμάτων και των αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη 
των τεχνικών έργων. 

16. Να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών υλών (ιδίως κοντά σε περιοχές ειδικής 
προστασίας) κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών ακόμα και σε 
βραχώδη εδάφη. 

17. Τα οικοδομικά υλικά 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).  

18. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση. Απαγορεύεται 
η αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

19. Αν απαιτηθεί η αδειοδότηση αποθεσιοθάλαμου για τις ανάγκες των υπό μελέτη 
έργων, να εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/2011. 

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

21. Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθμιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση 
για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
ατυχημάτων. Οι πολίτες – οδηγοί να ενημερωθούν έγκαιρα για τις πιθανές 
σχεδιαζόμενες παρακάμψεις.   

22. Η κίνηση των οχημάτων κατασκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται επί του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης. 

23. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα δρομολόγια των αυτοκινήτων που θα 
εξυπηρετούν τα εργοτάξια να μην διέρχονται από τα κέντρα των οικισμών και των 
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περιοχών κατοικίας. 
24. Η κατάληψη γης να περιοριστεί μόνο στις εκτάσεις που έχει προσδιοριστεί ότι 

απαιτούνται για την υλοποίηση των υπό μελέτη έργων. 
25. Τα μηχανήματα κατασκευής να κινούνται στην περιοχή επέμβασης και στις ζώνες 

πρόσβασης και όχι ανεξέλεγκτα από θαμνώδεις ή γεωργικές εκτάσεις. 
26. Η χωροθέτηση των εργοταξίων καθώς και των περιοχών προσωρινής εναπόθεσης 

αδρανών πρέπει να γίνει με άξονα τη δυνατόν λιγότερη όχληση του οικιστικού 
περιβάλλοντος και με βάση πάντα τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασής τους. 

27. Στη φάση λειτουργίας τυχόν εργοταξίων να ληφθούν ειδικά προληπτικά μετρά για 
την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις γειτονικές εκτάσεις. Τυχόν εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές πυρόσβεσης και σχέδιο άμεσης 
κινητοποίησης σε συνεργασία με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. 

28. Κατά την λειτουργία των επιμέρους εργοταξίων του έργου, απαιτείται η υλοποίηση 
συνεχούς και συστηματικής σηματοδότησης εν συμφωνία με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων Υπηρεσιών (σήματα μείωσης ταχύτητας, παρακάμψεων, σήματα 
κινδύνου κλπ). 

29. Όσον αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης που θα επιβαρυνθεί 
από την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να 
εφαρμοστούν κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης, για να αποφευχθεί η περίπτωση 
ατυχήματος. 

30. Ο κύριος ή ο ανάδοχος κατασκευής του έργου οφείλει έγκαιρα και πριν από την 
έναρξη των κυρίως εργασιών που θα προκαλέσουν παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, 
να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, που 
θα διενεργήσει για τη μείωση των επιπτώσεων (κυκλοφοριακές διευθετήσεις, 
παρακάμψεις, διευρύνσεις κ.λπ.). 

31. Σε κάθε περίπτωση να μην αποκοπεί η πρόσβαση σε οικίες ή ιδιοκτησίες, ούτε να 
διακοπεί η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις 
περιοχές διέλευσης του έργου (γεωργικές δραστηριότητες και κτηνοτροφικές, αλλά 
και δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα) 

32. Η διακίνηση των διαφόρων υλικών και η κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων 
που σχετίζονται με την κατασκευή των έργων δεν πρέπει να δημιουργούν 
προβλήματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες (παρεμπόδιση κίνησης, αυξημένη 
επικινδυνότητα κλπ) των υφιστάμενων οδών. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλα 
χρονοδιαγράμματα των επιμέρους εργασιών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ώρες 
αιχμής της κυκλοφορίας των υπαρχόντων οδών και τα απαιτούμενα δρομολόγια 
από τις εργασίες κατασκευής. 

33. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στους 
εργοταξιακούς χώρους καθώς στις περιοχές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

34. Η οποιαδήποτε φθορά αγροτικής ή αστικής γης πρέπει να περιοριστεί στην ελάχιστη 
δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό και το αστικό 
περιβάλλον. Τα εργοταξιακά οχήματα για αυτό το λόγο θα πρέπει να κινούνται επί 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επί των προτεινόμενων ζωνών πρόσβασης και 
όχι ανεξέλεγκτα μέσω γεωργικών καλλιεργειών ακόμα και αν πρόκειται για 
εγκαταλειμμένες εκτάσεις. 

35. Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία και ευχερή 
κατασκευή και συντήρηση της γραμμής. 

36. Οι ανάγκες του έργου σε προσωπικό να καλυφθούν, κατά το δυνατόν, από τους 
κατοίκους της περιοχής μελέτης. 

37. Να προβλεφθεί κατάλληλη περίφραξη εργοταξίου και θέσεων κατασκευής για την 
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ασφάλεια ενήλικων και ανηλίκων ατόμων. 
38. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η απομάκρυνση όλων 

των μηχανημάτων κατασκευής από την περιοχή, η συλλογή του εξοπλισμού και η 
αποκομιδή άχρηστων υλικών, σκουπιδιών, λιπαντικών κ.λπ. που θα προκύψουν 
κατά τις εργασίες κατασκευής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην 
υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο έδαφος της περιοχής επέμβασης.  

39. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των 
έργων κατά τη φάση κατασκευής του έργου (τοποθέτηση εργοταξιακών 
σημάνσεων). 

40. Πριν την έναρξη της κατασκευής των υπόγειων τμημάτων του έργου, να εκπονηθεί 
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που θα καθορίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που πρέπει να εφαρμοστούν για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή του έργου. 

41. Πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης των υποβρύχιων τμημάτων της Γ.Μ., να 
ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί σχετική αναγγελία 
προς τους ναυτιλομένους.  

42. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, να αποσταλεί στην εν λόγω Υπηρεσία αναλυτικός 
κατάλογος, σε ψηφιακή μορφή, όπου θα αναφέρονται: α) οι συντεταγμένες των 
σημείων προσαιγιάλωσης των καλωδίων, β) οι συντεταγμένες των κορυφών 
όδευσης των καλωδίων στο βυθό και γ) η θεωρητική ακρίβεια προσδιορισμού των 
συντεταγμένων. 
 
 

Ακτινοβολία 
43. Κατά το σχεδιασμό των χερσαίων εγκαταστάσεων (ΚΥΤ κ.λπ.) και των καλωδιακών 

γραμμών υψηλής τάσης να ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη 
προκαλούμενη όχληση από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ιδίως όταν οι 
γραμμές διέρχονται πλησίον σχολείων, παιδικών σταθμών, θεραπευτηρίων, 
κλινικών αλλά και μονίμων κατοικιών.  

44. Να χρησιμοποιηθούν υλικά τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική 
θωράκιση του εξοπλισμού αλλά και των χώρων εγγύς των γραμμών και των ΚΥΤ. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
45. Διατήρηση των φυσικών κλίσεων του εδάφους ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στην 

απορροή των επιφανειακών υδάτων. 
46. 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 κ.λπ.) 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. 

47. 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. 

Στερεά Απόβλητα 
48. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4042/12 και Ν. 4685/20 για την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων 
49. Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 

της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα 
να συλλέγονται και να απομακρύνονται τακτικά από τους χώρους του έργου και της 
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δραστηριότητας, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

50. Απαγορεύεται η τοποθέτησης εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής, στα 
πρανή και στις κοίτες ρεμάτων και χειμάρρων, έστω και προσωρινά: μπαζών, 
εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, λυμάτων, 
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. 

51. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
και του Ν.4030/12 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 μετά από επικοινωνία με τον ΟΡΣΑ ή την 
σχετική αρμόδια υπηρεσία. 

52. 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). 

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

Βλάστηση – Φυτεύσεις 
54. Η χωροθέτηση των εργοταξίων θα πρέπει να γίνει σε περιοχές που δεν καλύπτονται 

από βλάστηση υψηλής οικολογικής αξίας και σε επαρκή απόσταση από οικιστικές 
περιοχές και προστατευόμενες περιοχές κατά το δυνατόν. 

55. Συνιστάται περιμετρική φύτευση των γηπέδων με την διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της 
οπτικής όσο και της ηλεκτρομαγνητικής όχλησης. 

56. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, ιδιαίτερα τα πρώτα 2 
χρόνια 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. 
 

Θαλάσσιο Περιβάλλον 
57. Το εύρος της ζώνης κατάληψης των υποθαλάσσιων καλωδίων θα πρέπει να 

περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 
 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 

58. Τα εργοτάξια να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και να λαμβάνονται 
όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη τους, τα αναγκαία για την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής ασφάλειας και της ελαχιστοποίησης της οπτικής όχλησης στο 
εφικτό. Η επιλογή των εργοταξιακών χώρων, των οδών πρόσβασης κ.λπ. να γίνει 
με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην παράκτια ζώνη. Κατά την 
διάρκεια των κατασκευών να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή των έργων. 

59. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά πλησίον των 
εκσκαφών και να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των ορυγμάτων. Τα υλικά που 
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περισσεύουν να τοποθετηθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους.  
60. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
61. 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 στις περιοχές. Θα  πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω 
κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου. 

62. Να αποφεύγεται  η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς εάν υπάρχουν πρόσφορες 
εναλλακτικές διαδρομές. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να 
επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, 
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από τα 
παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που 
επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, 
χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό 
κάλυμμα. 

63. 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, εργασίες και προσωπικό να ικανοποιούν. 

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

65. Πρανή επιχωμάτων τα οποία διαμορφώνονται με απόθεση χαλαρών εδαφικών 
υλικών θα πρέπει να συμπυκνώνονται κατάλληλα και να φυτεύονται το συντομότερο 
δυνατό. 

66. 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.  

67. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών.  
68. Κατά την διάρκεια των κατασκευών  να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 

την κατασκευή των έργων. 
69. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός των χώρων των έργων), να γίνει μόνο αφού 

αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. 

70. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
71. 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. 

72. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον των έργων με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Δήμους. 
Ασφάλεια - Υγιεινή 



69 

 

73. Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές). 
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 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, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση των Έργων. 

74. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 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. 

75. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα. Να υπάρξει 
κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτομα για 
την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

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

77. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και 
βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες, ελάσματα κλπ. Κατά την διαμόρφωση όλων 
των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη. 
Θόρυβος 

78. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων των 
εργοταξίων να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

79. Κατά την κατασκευή των έργων να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα όπου και εάν είναι απαραίτητο, απαγόρευση εργασιών εντός 
ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός 
κατοικημένων περιοχών κ.λπ. 

80. 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. 

81. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων 
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 

82. Ως μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου για τη λειτουργία των εργοταξίων των 
επιμέρους τμημάτων των έργων ορίζονται τα 65 dB(A). 

83. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένονται υψηλές στάθμες θορύβου, να 
χρησιμοποιούνται ηχοπετάσματα ύψους 2m - 3m στην περίμετρο του εργοταξίου, 
ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. 
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84. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση 
αεροσφύρων, αεροσυμπιεστών ή άλλων οχλούντων εργαλείων), να 
χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία 
εκπομπής, για τον περιορισμό του θορύβου. 

85. Στα υπόγεια τμήματα του έργου που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών, θα πρέπει 
να μην πραγματοποιούνται ηχοβόρες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών 
κοινής ησυχίας. 

86. Όσον αφορά τις δονήσεις που θα παράγονται στην φάση κατασκευής των 
προτεινόμενων έργων, το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί το 0,5m/s2 σταθμισμένης επιτάχυνσης ή τα 13mm/s 
ισοδύναμης κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το 
σημείο παραγωγής δονήσεων κτίριο. 
 
Στερεά 

87. Οι εργοταξιακοί χώροι να εφοδιασθούν με κάδους οικιακών απορριμμάτων, όγκου 
τουλάχιστον 0,5m3, στους οποίους να συλλέγονται τα αστικού τύπου απορρίμματα 
των εργαζομένων στα εργοτάξια. Τα απορρίμματα αυτά να διατίθενται περιοδικά 
στον πλησιέστερο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, με μέριμνα του ανάδοχου του 
έργου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα στερεά 
αυτά απορρίμματα να μην περιλαμβάνουν μπάζα ή υλικά που είναι εν δυνάμει 
επικίνδυνα, η διάθεση των οποίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί των αντίστοιχων κατηγοριών απορριμμάτων. 

88. Τα κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα και εξοπλισμός να συλλέγονται 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). 

89. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01. 

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

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

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

93. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές των 
έργων.  

94. 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. 

95. Εάν προκύψουν προϊόντα εκσκαφών – καθαιρέσεων κ.λπ. από τις εργασίες των 
έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων (π.χ. επιχωματώσεις) 
εφόσον κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.  

96. Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής και δεν δύναται 
να αξιοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής, να αποτεθούν σε περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο ή σε ΧΥΤΑ ή σε περιοχές που εκτελούνται άλλα 
έργα, τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στα οποία τα 
εν λόγω υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή σε ανενεργά λατομεία ή μέσω 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

97. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
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αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των έργων. 
98. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 

μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται 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). 
Σκόνη 

99. Ο ανάδοχος των έργων πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που 
το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές 
ουσίες. 

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

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

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

100. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

101. 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 3m.  
Υγρά απόβλητα 

102. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του 
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κ.λπ.). 

103. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
εργοταξιακού σκυροδέματος (νερά από πλύσεις) να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα και στη συνέχεια μετά την απαραίτητη 
εξουδετέρωσή τους να επαναχρησιμοποιούνται είτε στην παραγωγή είτε για 
διαβροχή είτε να συλλέγονται και διατίθεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.  

104. Η ιλύς από τη δεξαμενή καθίζησης να αποξηραίνεται αρχικά σε χώρο ξήρανσης και 
εν συνεχεία να διατίθεται σύμφωνα με το Ν. 4685/20 σε νόμιμα λειτουργούντες 
χώρους διάθεσης.  

105. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 
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106. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Απόβλητα Έλαια  

107. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. 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). 

108. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων 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 κλπ. 

109. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιμοποιημένα υγρά φρένων, 
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.  

110. 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. 

111. Τυχόν υλικά τα οποία έχουν επιμολυνθεί με έλαια ή λοιπές τοξικές ύλες (π.χ. εδάφη 
υπό των μετασχηματιστών κλπ) πριν την οριστική διάθεσή τους να υποβληθούν σε 
σχετικές επεξεργασίες εξυγίανσής τους. 
 
Θαλάσσιο Περιβάλλον 
Πλωτά μέσα 

112. Όλες οι εκκενώσεις από το σκάφος εργασίας και τα σκάφη υποστήριξης / συνοδείας 
να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνθήκης MARPOL και τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Ειδικότερα: 
− τα λύματα και τα οικιακά απόβλητα να υποβάλλονται σε επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας θαλάσσια συσκευή επεξεργασίας με δυνατότητα παραγωγής 
υγρών αποβλήτων που ικανοποιούν τις διεθνείς απαιτήσεις (Παράρτημα IV 
MARPOL) πριν από την εκκένωση στη θάλασσα σε ελάχιστη απόσταση 3 
ναυτικών μιλίων από την ακτή, 

− τα ελαιώδη υγρά απόβλητα μπορούν να αποθηκεύονται στο σκάφος μέχρι την 
παράδοσή τους σε κατάλληλες Λιμενικές εγκαταστάσεις. Αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, τα ελαιώδη υγρά απόβλητα να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα 
με το Παράρτημα Ι της MARPOL (< 15 ppm) πριν από την εκκένωση στη 
θάλασσα. 

113. Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και ο εξοπλισμός τους να 
συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 

114. Να εφαρμοστούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης, ανίχνευσης διαρροών 
και επισκευής για τον εξοπλισμό των σκαφών που μπορεί να προκαλέσει 
ανεπιθύμητη διαρροή. 

115. Σωστός σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των σκαφών και 
αποφυγής της ταυτόχρονης παρουσίας πολλών σκαφών στην περιοχή 
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ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου. 
116. Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων απαραίτητων για τις δραστηριότητες του έργου, αν 

περιοριστεί στις περιοχές ενδιαφέροντος, όσον αφορά στις συνθήκες ασφαλείας και 
σύμφωνα με τον νόμο, αποφεύγοντας έτσι την όχληση ιδιαίτερα σε σχέση με τη 
νυχτερινή πανίδα. 

 
Εργασίες κατασκευής υποθαλάσσιων καλωδίων  

117. Το εύρος της ζώνης κατάληψης των υποθαλάσσιων καλωδίων θα πρέπει να 
περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 

118. Τυχόν τροποποίηση των μεθόδων προστασίας στο στάδιο τελικής τεχνικής μελέτης 
του έργου και στο βαθμό που διαφοροποιείται από τα περιγραφόμενα στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ να γίνει μέσω Εκπόνησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(ΤΕΠΕΜ) από το φορέα του έργου, Η ΤΕΠΕΜ να υποβληθεί, να αξιολογηθεί και να 
εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (Ν. 4014/2011 και Ν. 4685/2020). 
 

119. Ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην θαλάσσια κυκλοφορία των 
πλοίων και σκαφών προτείνεται αρχικά η γνωστοποίηση της θέσης και ο χρόνος 
των εργασιών εγκατάστασης με αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους μέσω της 
αντίστοιχης υπηρεσίας Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. 
Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα εξής παρακάτω μέτρα: 
o Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν 

επικαιροποίηση των ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής. 
o Η εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο από 

ειδικό υποβρύχιο όχημα που επιτυγχάνει την τοποθέτηση των καλωδίων στο 
επιθυμητό βάθος σχεδιασμού με την ελάχιστη διαταραχή του πυθμένα. 

o Ο κύριος κίνδυνος για την ασφάλεια των υποβρύχιων καλωδίων είναι η αλιευτική 
δραστηριότητα. Η ενημέρωση για την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων 
των τοπικών αρχών καθώς και των εθνικών και διεθνών υπηρεσιών που 
παράγουν ναυτικούς χάρτες και του ICPC (International Cable Protection 
Committee), είναι ένα σημαντικότατο μέτρο για την προστασία των καλωδίων. 
Ωστόσο αυτό το μέτρο δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Το πλέον 
αποτελεσματικό μέτρο έχει αποδειχθεί ότι είναι η ταφή των καλωδίων, μέτρο που 
ενσωματώνεται στο σχεδιασμό του υπό μελέτη έργου. Τουλάχιστον για τις 
θαλάσσιες περιοχές διέλευσης που χαρακτηρίζονται με χαμηλό βάθος, το βάθος 
του άνω τμήματος της τάφρου, ει δυνατόν να είναι χαμηλότερα από τον πυθμένα, 
για την φυσική αποκατάσταση του βενθικού οικοσυστήματος. 

o Ως προς την αντιμετώπιση των όποιων δυνητικών επιπτώσεων προκληθούν από 
τις εργασίες πόντισης σε τυχόν υφιστάμενα υποβρύχια καλώδια (κυρίως 
τηλεπικοινωνιών), στις περιπτώσεις διασταύρωσης των υποβρύχιων καλωδίων 
με ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούντα τηλεπικοινωνιακά καλώδια να 
εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σχεδιασμοί από τον ICPC για τις 
περιπτώσεις αυτές. Με αυτό τον τρόπο δεν αναμένονται να υπάρξουν 
οποιοσδήποτε επιπτώσεις στη λειτουργία των καλωδίων αυτών. 

o Επιπλέον, όσον αφορά τυχόν παλαιά και εκτός λειτουργίας καλώδια, δεν διατίθεται 
καμία πληροφορία σχετικά με κάποιο πρόγραμμα απομάκρυνσης παλαιών 
καλωδίων που είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, από τα Ελληνικά Χωρικά 
Ύδατα ή τα Διεθνή στο Αιγαίο Πέλαγος. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την 
εγκατάσταση του καλωδίου θα πρέπει να ελεγχθεί ότι είναι ελεύθερη από εμπόδια 
η όδευση του καλωδίου, πριν από την πόντιση αυτού. 
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2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας: 
Εγκαταστάσεις 

120. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα 
ασφαλείας, συστήματα πυρασφάλειας, χρωματισμοί, σκυρόδετες και μεταλλικές 
κατασκευές, φωτισμός, 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. 

121. 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,  κ.λπ. 

122. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο κέντρο διανομής για την ύπαρξη τυχούσας 
διαφυγής αερίων ή/και ελαίων και πρόκλησης σχετικών οχλήσεων στο περιβάλλον. 

123. 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 κ.λπ.) 

124. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος των μετασχηματιστών ισχύος και του λοιπού 
εξοπλισμού των κέντρων για διαρροές. Να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής των 
διαρροών ελαίων των διατάξεων του κέντρου και να διατίθενται σε 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες παραλαβής και διαχείρισης, μετά τηρουμένων 
παραστατικών και συμβάσεων. Οι λεκάνες συλλογής των ελαίων υπό των 
εγκαταστάσεων (μετασχηματιστών κλπ) να σχεδιασθούν με επαρκώς μεγαλύτερη 
του περιεχομένου ελαίου τους χωρητικότητα και μέσω κατάλληλων 
αγωγών/καναλιών να οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής από όπου και θα 
ανακτώνται. 

125. Να τηρούνται τα όρια συγκέντρωσης και έκλυσης των ρύπων που έχουν τεθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις σχετικές αποφάσεις: 2010/75/ΕΕ, 2006/166/ΕΚ, 
2000/60/ΕΚ, ΚΥΑ18186/271/1988, ΠΥΣ144/2-11-1987, 2008/98/ΕΚ. 

126. Να ακολουθούνται οι διατάξεις των κανονισμών ΕΚ842/2006, ΕΚ1493/2007, 
ΕΚ1494/2007, ΕΚ305/2008 που αφορούν την υποβολή δελτίου εκθέσεων, την 
σήμανση του εξοπλισμού, την πιστοποίηση του προσωπικού 
επισκευής/συντήρησης συσκευών υψηλής τάσης και την εφαρμογή γενικών 
κανόνων κατά τη χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου αντίστοιχα (αποστολή 
απογραφικών και πληροφοριακών δελτίων στο ΥΠΕΚΑ, έλεγχος διατάξεων και 
διαρροών, ανάκτηση αερίων κλπ) όπως προβλέπονται σχετικά και από την ΗΠ 
18694/658/Ε103/11-4-12 (ΦΕΚ1232/Β΄/11-04-12) ΚΥΑ. 

127. Να πραγματοποιείται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, του 
εξοπλισμού αλλά και των στεγανών των GIS από εξειδικευμένο προσωπικό. 

128. 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 θορύβου και αέριων ρύπων. 

129. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις και οι 
χώροι πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου σε καθαρή και σε καλή κατάσταση. Να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση και αντικατάσταση της φύτευσης όπου 
χρειάζεται. 
Ακτινοβολία 

130. Να εφαρμόζονται όπου είναι δυνατό, τεχνικές σύμφωνα με την τρέχουσα επιστήμη 
και τεχνολογία (όπως πχ διαχωρισμός και αλλαγή της διάταξης των φάσεων κ.λπ.) 
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ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η προκαλούμενη ηλεκτρομαγνητική 
όχληση. 

131. Να πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις του διαμορφούμενου ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου στους χώρους και πέριξ του κέντρου και κοινοποίησή τους στους αρμόδιους 
φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

132. Τα κοινά όρια της οδηγίας της ICNIRP και της σύστασης του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνεχή έκθεση του κοινού σε πεδία συχνότητας 50 Ηz 
είναι: 
• για την μαγνητική επαγωγή: Β= 100μΤ 
• για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε= 5KV/m. 
Τα παραπάνω όρια ισχύουν στην Ελλάδα βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238,ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: “Μέτρα προφύλαξης του κοινού 
από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών 
συχνοτήτων” 
Ασφάλεια 

133. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση τυχόν 
περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

134. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων γύρω 
από τις εγκαταστάσεις και τις οδούς προσπέλασης ή σε άλλα σημεία που 
συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος. 

135. Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός ων χώρων της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

136. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών για 
ατυχήματα, πλημμύρες, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά, κ.λπ. το οποίο να 
εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

 Απόβλητα 
137. Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης (παλαιός εξοπλισμός, 

εξαρτήματα, φθαρμένος ή κατεστραμμένος εξοπλισμός, κλπ) να μην παραμένουν 
στη μονάδα και να μην απορρίπτονται, αλλά να διαχειρίζονται από σύννομα 
αδειοδοτημένο φορέα για το κάθε υλικό, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά 
διακίνησής τους 

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

139. Η διάθεση των όποιων επικινδύνων αποβλήτων που μπορούν να προκύψουν 
(στερεών, υγρών, ελαίων κλπ) και που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ περί 
επικινδύνων. 

140. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος 
επεξεργασίας των αποβλήτων.  

141. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου 
της δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να 
απομακρύνονται σε καθημερινή βάση, από το απορριμματοφόρο του Δήμου, για 
λόγους Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.  

142. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν 
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τη σχετική άδεια. 
143. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 

αδειοδοτημένους φορείς 
144. Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
145. Μετασχηματιστές οι οποίοι αποσύρονται να ελέγχονται για την παρουσία τυχόν 

πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες 
βέλτιστες τεχνικές (καθαρισμός μέσω αποαλογονοποίησης, διάθεση ΑΛΕ και 
διαχείριση μετασχηματιστή).   

146. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού και γενικότερα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με υδράργυρο.     
 
Θόρυβος 

147. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των κέντρων. 

148. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις/στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί 
βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον 
φέροντα οργανισμό της κατασκευής. 

149. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού των χώρων.  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη  
 
ΙΙΙ) Επιπρόσθετες παρατηρήσεις-επισημάνσεις: 
➢ του οριστικού σχεδιασμού των θαλασσίων έργων και χαράξεων να προηγηθεί η 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 
➢ πριν την πόντιση των καλωδίων να προηγηθεί σάρωση των εκτάσεων του βυθού, 

στις θέσεις όπου πραγματοποιείται κατάληψη από το έργο, για ύπαρξη πιθανών 
ναυαγίων 

➢ για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου και την επίτευξη ομαλής ροής των εργασιών, ο 
μελετητής οφείλει να αναζητήσει τις απόψεις και όλων των φορέων δικτύων κοινής 
ωφελείας της περιοχής (ΕΥΔΑΠ, δημοτικές εταιρείες αποχέτευσης, εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων διαχειριστών 
μεταφοράς καυσίμων με υπόγειους αγωγούς (ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και λοιπές εταιρείες 
πετρελαιοειδών). 

➢ σχετικά με την προτεινόμενη διαδρομή του δικτύου στο ΚΥΤ Λαυρίου, εκτιμάται ότι 
εάν δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι τεχνικοί λόγοι (π.χ. εμπλεκόμενα συστήματα ΟΚΩ) η 
επιλογή της εναλλακτικής όδευσης εντός του βιομηχανικού χώρου, φαίνεται ότι θα 
αποφύγει πρόσθετες οχλήσεις περιμετρικά της εγκατάστασης, κατά το στάδιο της 
κατασκευής 

➢ να εκπονηθεί Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία να περιγράφονται 
με ακρίβεια τα έργα προσαιγιάλωσης, η τελικά επιλεχθείσα διαδρομή, αλλά και όλες 
οι μέθοδοι διαχείρισης και εκτέλεσης των έργων, έργοτάξια, χώροι προσωρινής 
απόθεσης εκσκαφών και πρώτων υλών, θέση και έκταση αποθεσιοθαλάμων, 
θαλάσσια κυκλοφορία κλπ 

➢ να συνταχθεί μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποφυγή πρόκλησης 
οχλήσεων στο στάδιο της κατασκευής τόσο για την οδική όσο και για την θαλάσσια 
συγκοινωνία 
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➢ τα προγραμματιζόμενα έργα να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν εκτός των 
περιόδων μετανάστευσης του προστατευόμενου είδους Puffinus Yelkouan (Μύχου) 
(αρχές Άνοιξης, Φθινόπωρο). Το τελικά επιλεγμένο διάστημα υλοποίησης των έργων 
και η σχετική τεκμηρίωση να περιληφθούν στην ως άνω ΤΕΠΕΜ. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- 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 «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- 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. 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος και κ. Π. Ασημακόπουλος.  
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. 
Αποστολόπουλος. 
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