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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 9η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 73/2021 

Σήμερα 31/3/2021, 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) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 235856/24-3-2021 πρόσκλησης 
του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 239692/26-3-
2021 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 24/3/2021 και στις 
26/3/2021 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του 

έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και Πορθμείου 

Φανερωμένης».  

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
επτά (77) 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.: 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), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος 
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 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, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αθανασίου Μάριος και κ. Αποστολόπουλος Εμμανουήλ. 
 

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 δίνει 
το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου : 
α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 538931/24-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
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Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέεριας Αττικής που εστάλη με την πρόσκληση και έχει 
ως εξής : 
            
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” και 

συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/18 
(Α΄133) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 

3. Το νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας- Αττικής Ν.4277/2014 (156Α). 
4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018). 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/2-9-2019, 505910/4-9-2019 και 555804/20-9-2019 Αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη  Βασίλειο του Ευαγγέλου.  

6. Την υπ’ αρ. οικ. 219173/6-11-2018 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, περί Ανάθεση καθηκόντων 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής στον Προϊστάμενο Τμήματος κο Φλώρο Κωνσταντίνο (Α.Π. 
221344/8-11-18 Δ/νσής μας). 

7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την 
Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 
2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), β) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-
2018 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 
5798/Β/21-12-2018) και δ) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-
4-2020). 

8. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…. 

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

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

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

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

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

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

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

16. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών». 

17. 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. 

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

19. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’. 

20. 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). 

21. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

22. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για 
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

23. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (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 και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ 
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο 
αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

24. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 
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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 .» 

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

26. Την ΚΥΑ 181504/16 περί Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων. 

27. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/14-9-2016 (Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
42 του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

28. Την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8-2-2019 (436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων 
“Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”». 

29. Την ΚΥΑ αριθμ. 8315.2/02/07/2-2-2007 (Β΄202) «Κατάταξη λιμένων». 
30. Το Ν. 4150/2013 (Α΄102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

και άλλες διατάξεις». 
31. Ο Ν. 2971/2001 (Α΄285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
32. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

πολιτιστικής κληρονομιάς». 
33. Ο Ν. 4685/20 (Α΄92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών  2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
34. Την με Α.Π. 300984/14-5-2020 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 300989/14-5-2020) 
με συνημμένα: α) Την με αρ. πρωτ. 300920/14-5-2020 αποστολή ανακοίνωσης για 
δημοσίευση και ενημέρωση κοινού προς την εφημερίδα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ” και β) Την με 
αρ. πρωτ. 29779/1551/5-4-2020 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
καθώς και εγγράφων και φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και σχεδίων, για το έργο του θέματος. 
35. Το γεγονός ότι μέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 

ενδιαφερόμενου κοινού, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του έργου του 
θέματος. 

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (34) σχετική 
που αφορά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διαβίβαση ΜΠΕ 
στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την 
υλοποίηση του έργου: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα 
Παλουκίων και Πορθμείου Φανερωμένης “».  

Η μελέτη απεστάλη από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της 
Περιφέρειας Αττικής για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
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Διαβίβαση ΜΠΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την 
υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και 
Πορθμείου Φανερωμένης». 
 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά σε υφιστάμενα λιμενικά έργα του λιμένα Παλουκίων και του Πορθμείου 

Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας.  Σκοπός του έργου είναι να αδειοδοτηθούν 
περιβαλλοντικά όλα τα υφιστάμενα έργα για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. 
 
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Με βάση την (7) σχετική Υ.Α., το έργο του θέματος κατατάσσεται στην Ομάδα 3η: 
«Λιμενικά Έργα» και στον α/α 1 «Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες» και στην 
υποκατηγορία Α2 καθώς κατατάσσεται στους λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος ή τοπικής 
σημασίας. 

Επομένως το σύνολο του εξεταζόμενου έργου, κατατάσσεται περιβαλλοντικά 
στην υποκατηγορία Α2. 

 
3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας. 
Δ/νση: Λεωφ. Φανερωμένης 19, 189 00 - Σαλαμίνα 
Τηλ/fax: 210 4640429/ 2167005848, e-mail: dlts@0165.syzefxis.gov.gr 
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  
 

Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Σαλαμίνας, της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Νήσων Περιφέρειας Αττικής. 

Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται οι θέσεις του λιμένα και πορθμείου. 
 

    
Εικόνα 4.1: Λιμένας Παλουκίων 
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Εικόνα 4.2: Πορθμείο Φανερωμένης 

 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
4.2.1 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων 
Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου εγκρίνεται το 1985 (ΦΕΚ 572/Δ/1985). Οι χρήσεις 
γης στα όρια του λιμένα Παλουκίων είναι μεταφορές, αστικό πράσινο - ελεύθεροι 
χώροι, αθλητισμός. Δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης στα όρια του πορθμείου 
Φανερωμένης. Σε καμία λιμενική εγκατάσταση δεν υπάρχει Μελέτη Διαχείρισης του 
λιμένα (Master Plan).  
 

 
Εικόνα 4.3: Γ.Π.Σ. Σαλαμίνας  

(πηγή: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών περιοχών του ΥΠΕΝ) 
 

 
4.2.2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ [Ν. 4277/2014 (Α΄156)] 
 

Στο άρθρο 9 του Ν. 4277/2014 και στην παρ. 4 προβλέπεται:  
«ε) Επιδιώκεται η οργάνωση των νησιών του Αργοσαρωνικού με ενίσχυση των 
συνδέσεων και λειτουργική μεταξύ τους συσχέτιση, η βελτίωση της θαλάσσιας 
σύνδεσης της Αίγινας με τη μεταφορά των πορθμειακών και θαλάσσιων 
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εμπορευματικών συνδέσεων στο Λεοντί, καθώς και των εσωτερικών οδικών 
συνδέσεων του νησιού». 
 Επίσης στο άρθρο 15 του Ν. 4277/2014 προβλέπεται:  
«Επιδιώκεται η εναρμόνιση της προστασίας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
την προστασία των φυσικών πόρων, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή. Αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού ως πόρου ανάπτυξης και πεδίου 
προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Για το 
σκοπό αυτό, αναφέρονται μέτρα για τη διαφύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη και 
αξιοποίηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας 
της πόλης, ως σημαντικών πόρων για το σύνολο της κοινωνίας». Στην παρ. 1γ 
αναφέρεται επίσης: «Προσδιορίζεται η εφαρμογή των παραπάνω, για τα ιστορικά 
κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Κηφισιάς, Λαυρίου, Μεγάρων, Ελευσίνας και Αίγινας…». 
  
 
4.2.3 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ) (Β΄2505), η Σαλαμίνα ανήκει στις 
Π.Α.Υ. (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην 
Α.10 «Σαλαμίνα - Μέγαρα», όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Κύριες 
υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και η 
οστρακοκαλλιέργεια. 
 

 
Εικόνα 4.4: Απόσπασμα από το Χάρτη που συνοδεύει το ΕΠΧΣΑΑΥ 

 
 

Πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων 
βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων και των υποδομών, προστασίας και 
αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές υπάρχει ήδη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. 
Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή 
άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές 
συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή 
ανταγωνιστικών χρήσεων. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η 
μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που 
προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων 
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εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης 
και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% 
σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα 
αρμόδια όργανα. 

Στις ΠΑΥ Α προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). Η εγκατάσταση νέων μονάδων – που 
δεν προέρχονται από συγχώνευση ή διάσπαση υφιστάμενων − και η επέκταση των 
υφισταμένων πέραν των 20 στρ. επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών 
και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία 
θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών 
δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του 
παρόντος. 

 
4.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
4.3.1 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 

Οριοθετείται από τα όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ήτοι από το Ναύσταθμο 
στα βόρεια έως τη χερσόνησο Καματερό στα νότια σε γειτνίαση με τον οικισμό 
Αμπελάκια. Η βασική του χρήση είναι εμπορικός και επιβατικός λιμένας με τη 
δρομολογιακή γραμμή Πέραμα - Παλούκια εξυπηρετούμενη από 34 πλοία αμφίπλωρα 
και τη γραμμή Πειραιάς - Παλούκια. Επίσης εξυπηρετούν τη γραμμή προς Πέραμα και 
μικρά επιβατικά πλοιάρια.  Εξυπηρετεί επίσης τον ελλιμενισμό μεγάλων αλιευτικών στο 
ΝΔ κρηπίδωμα έκτασης περί τα 130μ.  
 
 

Το λιμάνι αποτελείται από ένα φυσικό μυχό με ανατολικό προσανατολισμό ο 
οποίος υπέστη διαμορφώσεις και με τη μορφή προσχώσεων και με διαμόρφωση 
κρηπιδωμάτων κατά το παρελθόν και προστατεύτηκε από τους βόρειους ανέμους από 
τον ήδη διαμορφωμένο σήμερα βόρειο λιμενοβραχίονα μήκους 260 μέτρων που 
διαμόρφωσε ο Ναύσταθμος για τη σύνδεση με το νησάκι Αγίου Γεωργίου και αποτελεί 
στρατιωτικό χώρο.  

Σήμερα στο λιμένα Παλουκίων έχουν διαμορφωθεί κρηπιδώσεις περί τα 878μ, 
όπως και ο υφιστάμενος κεντρικός μόλος - μήκους 62μ και πλάτους 35μ, που 
ελλιμενίζονται τα σκάφη προς Πειραιά (διαθέτει 25 θέσεις κάθετης πρόσδεσης για τα 
πλοία). Στο ΝΔ του κρηπίδωμα και για 120-150μ ελλιμενίζονται μεγάλα ψαροκάικα, τα 
οποία εξυπηρετούνται από 2 πίλαρ ύδατος/ρεύματος. Πέραν του λιμένα κι εντός ΧΖΛ 
υπάρχουν και 8 άλλοι μικροί μόλοι εξυπηρέτησης σκαφών.  

Ο λιμένας έχει άνοιγμα που δίνει τη δυνατότητα κύκλου ελιγμών διαμέτρου 800μ. 
Η ευθεία απόσταση ΧΖΛ από άκρου εις άκρον 854μ, που αποτελεί και το στενότερο 
σημείο του λιμανιού.  
Το συνολικό μήκος της εξομοιούμενης με ΧΖΛ γραμμής είναι 2.385μ  
Η έκταση της λιμενολεκάνης είναι 525.270 τ.μ. ή 52,53 ha  
Εμβαδόν χερσαίας Ζώνης: Ε = 97.700 m2  
Περίμετρος χερσαίας Ζώνης: 4.633m  
Εμβαδόν Θαλάσσιας ζώνης: Ε= 557.650 m2 ή 55.765 ha  
Μήκος κρηπιδώματος: Μ= 878 μέτρα.  
Μέγιστο πλάτος ΧΖΛ 125μ 
 

Το μήκος της κρηπιδωμένης ζώνης είναι 878μ σε μέσο υψόμετρο από τη στάθμη 
θάλασσας +0,5μ. επίσης υπάρχουν 1 κεντρικός μόλος ο οποίος εξυπηρετεί μικρά 
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τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, όπως επίσης και 8 άλλοι μικροί μόλοι που 
εξυπηρετούν μικρά τουριστικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη. 

Η κεντρική ζώνη του λιμένα είναι κρηπιδωμένη ζώνη υποδοχής των επιβατικών 
οχηματαγωγών πλοίων  της γραμμής Πέραμα - Παλούκια με ράμπες υποδοχής 
ελαφριάς κλίσης. Επίσης υπάρχουν δέστρες για τα πλοία, ενώ το λιμάνι διαθέτει 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Τα βάθη του λιμένα κυμαίνονται από 1μ έως 
6μ περίπου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται όλα τα κτιριακά και τεχνικά έργα 
εντός ΧΖΛ Παλουκίων. Δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιρίων. 
 

ΛΥΟΜΕΝΟ  1,6 Χ 1,5μ  
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ  11 Χ 4μ  
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ  4 χ 4  
ΛΥΟΜΕΝΟ  4 χ 3,5  
ΛΥΟΜΕΝΟ  2,4 χ 1,85  
ΛΥΟΜΕΝΟ  1,5 χ 1,5  
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 3 
ΛΥΟΜΕΝΑ  

25 χ 6,3 [1,5 χ 6,3 κάθε 
ένα]  

ΛΥΟΜΕΝΟ  1,45 χ 0,8  
ΛΥΟΜΕΝΟ  1,6 χ 2,4  
ΛΥΟΜΕΝΟ  2,5 χ 1,3  
ΛΥΟΜΕΝΟ  1,5 χ 2,5  
ΛΥΟΜΕΝΟ  1,5 χ 2,5  
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  7,6 χ 4,65  
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ  20 χ 6,5  
ΓΗΠΕΔΟ  45 χ 24  
ΓΗΠΕΔΟ  20 χ 33,5  
ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 100 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  
ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ  

 
Η Χ.Ζ.Λ. Παλουκίων έως Καματερό έγινε με την υπ΄ αριθ. 61727/31-7-1934 

απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών. Οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας 
θεσμοθετήθηκαν με τα ΦΕΚ 383/Δ/1976, Φ.Ε.Κ. 152/Δ/1996 & ΦΕΚ 97/Δ/1997 
 
 
4.3.2 ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 
 

Το πορθμείο αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’60, χίλια μέτρα πιο πέρα από το 
μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης. Η ακτή της Σαλαμίνας απέχει μόνο 600 μ από 
τις ακτές των Μεγάρων καθιστώντας το έτσι απόλυτα ελκυστικό για τους επισκέπτες 
προερχόμενους από την Πελοπόννησο ή τη Δυτική Αττική.  

Η Λιμενική Υποδομή είναι υποτυπώδης. Πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε η 
εσωτερική ράμπα μήκους 35,00 μ αλλά ακόμα οι υποδομές παραμένουν υποτυπώδεις. 

Η περιοχή της ΧΖΛ Πορθμείου Φανερωμένης είναι αδιαμόρφωτη με σχεδόν 
μηδενικές κλίσεις και φυσικά βράχια και βότσαλα από το δυτικό όριό της έως τη γραμμή 
αιγιαλού. Ακολουθεί τσιμεντοστρωμένη - κρηπιδωμένη αποβάθρα μήκους 130μ 
περίπου και ύψους +0,80μ από θάλασσα, με μικρή ράμπα για την εξυπηρέτηση των 
επιβατικών πλοίων της γραμμής Νέα Πέραμος - Φανερωμένη. Η περιοχή συνεχίζει με 
40μ περίπου κρηπιδώματος ιδίου τύπου.  
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Σήμερα το πορθμείο διαθέτει 3 θέσεις πρόσδεσης για τα πλοία (2 δυτικά και 1 
βόρεια η οποία μελετάται για ανακατασκευή κρηπιδώματος). Τα βάθη στο στενό 
φτάνουν τα 9μ ενώ στην περιοχή πρόσδεσης των πλοίων της γραμμής είναι μεταξύ 2 - 
3 μ.  

Οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας θεσμοθετήθηκαν με τα ΦΕΚ 66Δ/2002 
και ΦΕΚ 115/Δ/1977.  

Οι συντεταγμένες κορυφών χερσαίας ζώνης λιμένα εγκρίθηκαν κι επικυρώθηκαν 
από το ΥΝΑ με την απόφαση 113/2017 ΔΛΤ Σαλαμίνας (ΑΔΑ:ΩΟΜΨΟΞΑΚ-ΠΒ9).  
Εμβαδό ΧΖΛ 18.930τ.μ.  
Μέγιστο πλάτος ΧΖΛ 62μ  
Μήκος οριογραμμής ΧΖΛ 550μ  
Mήκος κρηπιδώματος: 135μ 
 
4.4  ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 

Εντός του λιμένα Παλουκίων, μετά τα εκδοτήρια υπάρχει προσωρινός χώρος 
στάθμευσης 50 ΙΧ οχημάτων περίπου και λίγων φορτηγών οχημάτων καθώς και ικανός 
χώρος ελιγμών. Δυτικά της κεντρικής προβλήτας και στο σύνορο με την οδό 
Σαλαμινομάχων υπάρχει χώρος στάθμευσης περί των 30 ΙΧ οχημάτων ή μικρών 
φορτηγών. Υπάρχουν δύο ακόμη χώροι για 55 ΙΧ. Τέλος στο ύψος των μόλων 1 και 2 
υπάρχει χώρος στάθμευσης 30 ΙΧ οχημάτων. Ο υπόλοιπος χώρος της ΧΖΛ προς τα 
νότια δεν είναι διαμορφωμένος και δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης.  

Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφοριακής κίνησης εντός 
ΧΖΛ Παλουκίων αλλά και στα όρια αυτής με τον οικισμό της Σαλαμίνας καθώς 
παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα, όπως αναφέρει το με Αρ. Πρωτ: 
2132.1/1143/2019 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, Ελληνική ακτοφυλακή, Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Γ’ 
Λιμενικό Τμήμα. 

Τέλος, το πορθμείο Φανερωμένης διαθέτει έναν ανοικτό, μη οργανωμένο χώρο 
προσωρινής στάθμευσης εκτιμώμενης δυναμικότητας περί τα 20 ΙΧ οχήματα. 
 
 
4.5  ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι απαιτήσεις της ΧΖΛ σε ενέργεια είναι μικρές, καθώς αφορούν μόνο στις 
ανάγκες φωτισμού του λιμένα. Επίσης υπάρχει ανάγκη σε ρεύμα για τα σκάφη, 
συνεπώς και ανάγκη για μέσα παροχής ρεύματος, δηλ. pillars.  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο λιμένα Παλουκίων είναι παρούσες σε 
οποιοδήποτε σκάφος, από την τροφοδότηση του εξοπλισμού επικοινωνίας και 
ναυσιπλοΐας, του συναγερμού και του συστήματος παρακολούθησης, των μηχανών για 
τις αντλίες, των ανεμιστήρων, των βαρούλκων, μέχρι την εγκατάσταση υψηλής ισχύος 
για την ηλεκτρική πρόωση (για αυτή απαιτείται υψηλή τάση - ηλεκτροκίνητα σκάφη). Οι 
ποσότητες δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν παρά μόνο από τις ετήσιες καταναλώσεις 
στα pillars και τους λογαριασμούς. Το αναγκαίο ρεύμα που χρησιμοποιείται στα σκάφη 
είναι μέσης τάσης. 

 
 

4.6  ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 
Οι ανάγκες σε νερό μιας λιμενικής εγκατάστασης αφορούν κατά κύριο λόγο στις 

απαιτήσεις σε νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών (π.χ. πλήρωση δεξαμενών σκαφών 
και πλύσιμο σκαφών) και δευτερευόντως των δραστηριοτήτων και υποδομών της 
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χερσαίας ζώνης (π.χ. χώροι υγιεινής). Επίσης οι ανάγκες σε νερό αφορούν στην 
ύδρευση και πυρόσβεση.  

Στο λιμένα Παλουκίων υπάρχουν επιπλέον αρδευτικές ανάγκες για τη 
συντήρηση των χώρων πρασίνου της ΧΖΛ.  

Αναφορικά με τις ποσότητες νερού που απαιτούνται για την πλήρωση των 
δεξαμενών των φέρυ, εκτιμώνται μικρές λόγω του γεγονότος ότι δεν γίνεται καθημερινή 
αναπλήρωση, καθώς δεν πρόκειται για πλοία στα οποία διανυκτερεύουν επιβάτες. 
Επιπλέον γίνεται και περιορισμένη χρήση των χώρων υγιεινής των πλοίων.  

Οι προαναφερόμενες ανάγκες σε νερό καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο 
νερού, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση αυτού, καθώς η εξόφληση των 
λογαριασμών γίνεται άμεσα από τους πλοιοκτήτες.  

Στο πορθμείο Φανερωμένης δεν υπάρχει δίκτυο νερού. 
 
Οι απαιτήσεις σε νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών εκτιμώνται ως εξής:  
1. Εκτιμώμενη αναγκαία ποσότητα νερού για την πλήρωση δεξαμενών:  
(Δυναμικότητα λιμένα) x (% σκαφών σε χρήση) x (Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 
ανά σκάφος)  
Τα σκάφη μέσης αλιείας έχουν σαφώς μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό (μεγαλύτερες 
δεξαμενές και ανάγκη αυτονομίας 4-5 ημερών) σε σχέση με τα σκάφη παράκτιας 
αλιείας. Η κατανάλωση νερού διακρίνεται ως εξής με περίοδο αιχμής 5 μηνών:  
- Εκτιμώμενη αναγκαία ποσότητα νερού για την πλήρωση δεξαμενών σκαφών μέσης 
αλιείας: 40 σκάφη x 12,5% x 937,5 l νερό/σκάφος/ημέρα = 4,69 m3 νερό/ημέρα  
- Εκτιμώμενη αναγκαία ποσότητα νερού για την πλήρωση δεξαμενών σκαφών 
παράκτιας αλιείας, μικρά ερασιτεχνικά, μικρά τουριστικά σκάφη: = 30 σκάφη x 
87,5% x 187,5 l νερό/σκάφος/ημέρα = 4,90 κ.μ. νερό/ημέρα  
 

Συνεπώς, σε περίοδο αιχμής, οι συνολικές απαιτήσεις σε νερό των σκαφών για 
την πλήρωση των δεξαμενών τους εκτιμάται περί τα 10 κ.μ. νερό/ημέρα.  
Σημειώνεται ότι:  
– Το ποσοστό (%) των σκαφών σε χρήση (δεδομένου ότι τα σκάφη μέσης αλιείας δεν 
παραμένουν ελλιμενισμένα καθημερινά, σε αντίθεση με τα παράκτιας αλιείας), σε 
περίοδο αιχμής ανέρχεται στο: 30% για τα σκάφη μέσης αλιείας, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα σκάφη παράκτιας αλιείας στο 80%.  
– Η μέση κατανάλωση νερού ανά σκάφος εκτιμάται σε 937,5 l και 187,5 l για σκάφη 
μέσης και παράκτιας αλιείας αντίστοιχα και αφορά στην πλήρωση κατά τα ¾ της 
δεξαμενής νερού του σκάφους.  
 

Κατά αντιστοιχία των ανωτέρω και με διάκριση σε δύο ετήσιες περιόδους 
λειτουργίας του λιμένα εκτιμάται η ετήσια αναγκαία εισροή νερού. Συγκεκριμένα, 
διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι λειτουργίας:  
Α. Θερινή περίοδος (Μάιος – Σεπτέμβριος), η οποία αφορά στην περίοδο αιχμής, κατά 
την περίοδο αυτή:  
50% των ημερών (50% x 5 μήνες = 75 ημέρες), η κατανάλωση σε νερό θεωρείται αυτή 
της περιόδου αιχμής, δηλ. 75 ημέρες x 10 m3 νερό/ημέρα αιχμής = 750 m3 νερό  
το υπόλοιπο 50% των ημερών (50% x 5 μήνες = 75 ημέρες), η κατανάλωση σε νερό 
θεωρείται σε ποσοστό 60% της περιόδου αιχμής, δηλ.  
75 ημέρες x (60% x 10 m3 νερό/ημέρα αιχμής) = 450 m3 νερό 
Β. Λοιπή περίοδος (Οκτώβριος – Απρίλιος), η οποία αφορά σε περίοδο περιορισμένης 
τουριστικής & αλιευτικής δραστηριότητας, οπότε ο μέγιστος αριθμός ελλιμενιζόμενων 
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σκαφών μειώνεται στο ήμισυ, κατά την περίοδο αυτή (210 ημέρες) η κατανάλωση σε 
νερό θεωρείται σε ποσοστό 50% της περιόδου αιχμής, δηλ.  
210 ημέρες x (50% x 10 κ.μ. νερό/ημέρα αιχμής) = 1050 κ.μ. νερό  
 

Συνεπώς, η εκτιμώμενη μέγιστη ετήσια εισροή νερού στους λιμένες, ανέρχεται 
σε: 2.250 κ.μ. νερό/έτος  

 
 

4.7 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
4.7.1 ΑΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΖΛ 
Οι υφιστάμενες και προτεινόμενες υποδομές εξυπηρέτησης του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σαλαμίνας, δεν συνεπάγονται την παραγωγή υγρών αποβλήτων εντός λιμένα 
(δεν υπάρχουν τουαλέτες γραφείων - κοινού κ.λπ.).  
Η αντίστοιχη παραγωγή από τις δραστηριότητες εντός ΧΖΛ εξυπηρετείται από τους 
επιχειρηματίες και η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων από το Δήμο. Τα 
λύματα πλοίων συλλέγονται από συμβεβλημένη με το ΔΛΤΣ επιχείρηση έως την 
ολοκλήρωση κατασκευής της ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων).  

 
4.7.2 ΑΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ  

Τα περισσότερα αλιευτικά σκάφη, θαλάσσια ταξί, ερασιτεχνικά σκάφη 
αναψυχής, δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής ή ακόμα και αν διαθέτουν, είτε δεν τους 
χρησιμοποιούν ή δεν είναι εξοπλισμένα με δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων. Επίσης 
δεν υπάρχουν χερσαίες εγκαταστάσεις χώρων υγιεινής. Σε κάθε περίπτωση τα σκάφη 
θα πρέπει να σφραγίζουν τις τουαλέτες κατά τον ελλιμενισμό τους.  

Από τη λειτουργία των τουριστικών σκαφών αναψυχής ενδέχεται να παραχθούν 
υγρά απόβλητα από την χρήση των χώρων υγιεινής. Οι τουαλέτες των πλοίων και 
σκαφών, λειτουργούν χειροκίνητα ή με ηλεκτροκίνητες αντλίες και μπορούν να 
απομακρύνουν τα λύματα στην θάλασσα. Η τυχόν διάθεση των λυμάτων στο χώρο της 
λιμενολεκάνης εάν ξεπεράσει την φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος μπορεί να 
προκαλέσει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Τα παραγόμενα λύματα από τα σκάφη δεν 
εκτιμάται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος.  

Υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να προέλθουν και από τη χρήση της κουζίνας στα 
σκάφη αναψυχής. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν απορρυπαντικά, λίπη και σχετικά 
μικρό οργανικό φορτίο. Ο έλεγχος των αποβλήτων αυτών είναι εύκολος στις 
περιπτώσεις που τα σκάφη είναι εφοδιασμένα με δεξαμενές συλλογής.  

Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο κατηγορίες παραγόμενων υγρών αποβλήτων 
οδηγούνται σε δεξαμενές αποβλήτων, συλλέγονται και μεταφέρονται από 
αδειοδοτημένο φορέα προς αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης λυμάτων. Ειδικότερα 
στην περίπτωση του λιμένα Παλουκίων, τα λύματα πλοίων συλλέγονται από 
συμβεβλημένη με το ΔΛΤΣ επιχείρηση έως την ολοκλήρωση κατασκευής της ΕΕΛ.  
 
4.7.3 ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΗ ΧΖΛ 

Στη Σαλαμίνα κατασκευάζεται δίκτυο όμβριων υδάτων τα οποία καταλήγουν στη 
θάλασσα με φυσική ροή, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα η ποιοτική κατάσταση των 
παράκτιων υδάτων.  

 
4.7.4 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

Από τα ελλιμενιζόμενα πλοία, τα αλιευτικά και τη λειτουργία των σκαφών 
αναψυχής, παράγονται τα ακόλουθα ρεύματα υγρών αποβλήτων (πλην των αστικών):  
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1. Υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα πλην αποβλήτων λιπαντικών ελαίων  
- ΕΚΑ 130403* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας  
Παράγονται από τα οχηματαγωγά που «αράζουν» στο λιμάνι, όταν συντρέχει 
περίπτωση και παραλαμβάνονται από κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου. 
Επίσης προέρχονται από μικρά αλιευτικά και ερασιτεχνικά σκάφη (παλιά πετρέλαια, 
σεντινόνερα, λοιπά πετρελαιοειδή κατάλοιπα)  
 

Πρόκειται για πετρελαιοειδή απόβλητα από τους χώρους μηχανοστασίου 
σκαφών π.χ. καύσιμα που διαρρέουν από καμένες φλάντζες ή φθαρμένους σωλήνες, 
υπολείμματα καυσίμου, παλιά πετρέλαια, σκουριές, σεντινόνερα (μίγμα από πετρέλαιο, 
θαλασσινό - γλυκό νερό, λιπαντικό λάδι κ.λπ.).  

Η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία αλιέων, εκτιμάται σε 10-15 λίτρα/έτος ανά σκάφος, ανάλογα με τον τύπο 
και τη χρήση του κάθε σκάφους. Πρόκειται για τα αλιευτικά επαγγελματικής χρήσης. 
Βάσει του αριθμού και του είδους των σκαφών που καταπλέουν στο λιμένα ο μέγιστος 
παραγόμενος όγκος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων ετησίως, εκτιμάται σε:  
- 40 x 10 = 400 λίτρα/έτος, αναφορικά με τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη.  
- Για τα υπολειπόμενα – λέμβοι: [30χ6]= 180 λτ/ετος  
- Για τα φερυ έως 10 m3  

Επομένως, η συνολική παραγωγή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων εκτιμάται 
έως 1,058 τόνοι/έτος 

 
2. Απόβλητα λιπαντικών ελαίων/χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ)  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

13 02 05 *  μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου τα χυτήτων και λίπανσης με 
βάση τα ορυκτά  

13 02 06 *  συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης  
13 02 08 *  άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης  

 
Πίνακας 1.2: Κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) 

 
Πρόκειται για καμένα λάδια μηχανών και άλλα οποιασδήποτε μορφής και 

χρήσης λάδια προερχόμενα από τα σκάφη.  
Η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, σύμφωνα 

με τα στοιχεία αλιέων, εκτιμάται σε 10 – 15 λίτρα/έτος ανά σκάφος, ανάλογα με τον 
τύπο και τη χρήση του κάθε σκάφους. Βάσει του αριθμού και του είδους των σκαφών 
που καταπλέουν στο λιμένα, ο μέγιστος παραγόμενος όγκος ΑΛΕ ετησίως εκτιμάται σε:  
- 40 x 10 = 400 λτ/έτος αναφορικά με τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη.  
- Για τα υπολειπόμενα –λέμβοι : (30 χ 6)= 180 λτ/έτος  
- Για τα τουριστικά σκάφη, η παραγωγή αυτής της κατηγορίας αποβλήτων είναι έως 
4λτ/ετος, ήτοι [40 χ 4]= 160 λτ/έτος + 160 λίτρα/έτος για τα θαλάσσια ταξί  
- για τα φερυ έως 10m3/έτος  
 

Οι ιδιοκτήτες σκαφών μεταφέρουν τα υγρά απόβλητά τους σε μεταλλική 
υπέργεια κυλινδρική ή κυβική δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων (με 
ειδική ετικέτα αναγραφής του αποβλήτου) χωρητικότητας 1m³, τοποθετημένη στην 
ΧΖΛ. Θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση στις αντίστοιχες δεξαμενές και κατόπιν θα 
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μεταφέρονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας. 

 
3. Διαρροές μηχανών σκαφών  
Κατά τη λειτουργία των δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιούν 
ορυκτέλαια για την λίπανσή τους, ένα μικρό μέρος των λιπαντικών διαρρέει 
αναπόφευκτα. Σε τύπους σκαφών προ του 1972 οι διαρροές αυτές καταλήγουν στη 
θάλασσα. Τα μετά του έτους 1972 κατασκευασμένα σκάφη, ανακυκλώνουν τα 
διαρρεύσαντα λιπαντικά μέσα στο θάλαμο καύσης. Όμως σε χαμηλές στροφές και 
αρρύθμιστη μηχανή, το πρόβλημα επιδεινώνεται κατακόρυφα με αποτέλεσμα τη 
ρύπανση των λιμένων ή των μικρών προστατευμένων όρμων, όπου αναγκαστικά 
χρησιμοποιούνται μικρές ταχύτητες. Άλλη πηγή ρύπανσης είναι τα άκαυστα καύσιμα 
που διαφεύγουν από τον κύλινδρο και εξέρχονται από τη βυθισμένη εξάτμιση στον 
υδάτινο αποδέκτη. Τέλος καύσιμο είναι δυνατό να διαρρεύσει στη λιμενολεκάνη κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών.  
 
4. Σεντινόνερα  

Τα υγρά απόβλητα των σκαφών συγκεντρώνονται στην επιφάνεια και άλλα μέρη 
του σκάφους, συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία και θα παραλαμβάνονται από 
βυτιοφόρα οχήματα.  
 
 
4.8 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
4.8.1 ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Τα παραγόμενα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα στο λιμάνι είναι:  
1. Άχρηστες χάρτινες συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι: ΕΚΑ 
15 01 01 συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι, ΕΚΑ 20 01 01 χαρτιά και χαρτόνι  
2. Άχρηστες πλαστικές συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από πλαστικό (πλαστικά 
μπουκάλια, πλαστικές σακούλες κ.α.) ΕΚΑ 15 01 02 πλαστική συσκευασία  
3. Μικρός αριθμός τεμαχίων από αναλώσιμα υλικά αλιείας, όπως κατεστραμμένα 
δίχτυα, μικροποσότητες παραλιευμάτων κ.λπ.)  
4. Ξύλινες συσκευασίες (ξύλινα κασόνια από αλιείς κ.α.) ΕΚΑ 15 01 03 ξύλινη 
συσκευασία  
5. Άχρηστες μεταλλικές συσκευασίες (κουτί αναψυκτικού κ.λπ.) ΕΚΑ 15 01 04 
μεταλλική συσκευασία  
6. Άχρηστες γυάλινες συσκευασίες (γυάλινα μπουκάλια κ.λπ.) ΕΚΑ 15 01 07 γυάλινη 
συσκευασία  
7. Τα αστικά απορρίμματα των χρηστών του λιμένα και των επισκεπτών, αποτσίγαρα 
κλπ ΕΚΑ 20 03 01  
 
Όσα από τα ανωτέρω ανακυκλώνονται, συλλέγονται στους κάδους ανακύκλωσης 
συσκευασιών που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα σημεία εντός ΧΖΛ και 
διαχειρίζονται από τη συμβεβλημένη εταιρεία ανακύκλωσης.  
 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Η παραγόμενη ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται σε 10 kgr/ημέρα, 
ανάλογα με την εποχή του έτους.  
- Η ποσότητα των ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται σε 2-3 
kgr/ημέρα.  
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- Η ποσότητα των μη ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται σε 7-8 
kgr/ημέρα.  
 
Στο λιμένα Παλουκίων, η παραγωγή των απορριμμάτων υπολογίζεται ως εξής:  
Με την παραδοχή ότι ελλιμενίζονται και παραμένουν μονίμως αγκυροβολημένα στο 
λιμάνι 30 μικρά σκάφη με 1 οδηγό/άτομο θα πρέπει σε καθημερινή βάση να 
εξυπηρετούνται 30 άτομα.  
Με την παραδοχή ότι ελλιμενίζονται και παραμένουν αγκυροβολημένα στο λιμάνι 5 
μεγάλα δρομολογιακά - για Πειραιά - σκάφη με 50 άτομα θα πρέπει σε καθημερινή 
βάση να εξυπηρετούνται 400 άτομα.  
Με την παραδοχή ότι μετακινούνται με το φέρυ την περίοδο του καλοκαιριού έως 6.000 
άτομα θα πρέπει σε καθημερινή βάση να εξυπηρετούνται 6.000 άτομα.  
Επομένως: πλήρωμα 30 + 400 + 6000 επισκέπτες = 6.430 άτομα  
Συνολική ποσότητα στερεών αποβλήτων: 6.430 άτομα 0,20 Kgr = 1.286 Kgr/ ημέρα χ 
200 ημέρες = 469,39 τν/έτος  
 
4.8.2  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Αφορά σε απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα 
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα 
άλλως 
ΕΚΑ 150110 * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 
150202 * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου 
που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες 

Επίσης αφορά σε χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές ΕΚΑ 
20 01 33*, ΕΚΑ 16 06 04, ΕΚΑ 16 06 05. 
 
4.8.3  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ  
 

Έχει συνταχθεί μελέτη με τίτλο: Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων & καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα 
ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ , που συνέταξε η εταιρεία ENVISION. 

 
 

4.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 

Το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων και 
των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, 
σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης οφείλει να 
περιλαμβάνει:  
1. Επιτόπια αυτοψία στις Λιμενικές εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΛΤ, αλλά και όλων των 
παραθαλάσσιων παρακείμενων περιοχών, με σκοπό τον εντοπισμό, την καταγραφή και 
φωτογράφιση όλων των πιθανών πηγών ρύπανσης καθώς και τον προσδιορισμό των 
ευαίσθητων περιοχών, της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής σε σχέση και με το 
υφιστάμενο εν ισχύ Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Τοπικού Λιμεναρχείου.  
2. Συγκέντρωση όλων των στοιχείων των πλοίων που καταπλέουν στις Λιμενικές 
εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΛΤ, σε σχέση με το καύσιμο που χρησιμοποιούν και τις 
συνθήκες πρόσδεσής τους.  
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3. Καταγραφή όλων των εμπλεκόμενων, σύμφωνα με το υφιστάμενο Νομικό καθεστώς 
σε Παράρτημα του Σχεδίου με τα προσωπικά του τηλέφωνα προκειμένου να μπορούν 
να ανευρεθούν άμεσα σε περίπτωση συμβάντος.  
4. Αναζήτηση, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τη χρήση και εκμετάλλευση των 
χερσαίων & θαλασσίων χώρων ευθύνης του ΔΛΤ, μελών για τη σύσταση Ομάδας 
Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην οποία θα 
πρέπει να συμμετέχουν όλοι, προκειμένου να είναι στην πράξη δυνατή και άμεση η 
αντιμετώπιση ενός συμβάντος ρύπανσης. 
5. Σύνταξη του Σχεδίου, συμβατού με το αντίστοιχο Τοπικό Σχέδιο του Λιμεναρχείου, το 
οποίο αφού υποβληθεί και εγκριθεί αρμοδίως θα εκδοθεί σε ανάλογα αριθμημένα, 
έγχρωμα αντίτυπα και θα αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι σύμφωνα 
με αυτό προβλέπεται να καλούνται για την ανάληψη δράσης σε περίπτωση 
περιστατικού ρύπανσης. 

 
4.10 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Λ.Ε.) 

 
Για κάθε λιμενική εγκατάσταση εκπονείται και διατηρείται, βάσει μιας αξιολόγησης 

ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, σχέδιο ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, 
κατάλληλο για τη διασύνδεση πλοίου/λιμένα. Το σχέδιο προβλέπει τρία επίπεδα 
ασφάλειας.  
Η αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία, 
τουλάχιστον: 
α. Προσδιορισμό και εκτίμηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποδομών 
η προστασία των οποίων είναι σημαντική,  
β. Προσδιορισμό των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, 
καθώς και της πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να 
κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας,  
γ. Προσδιορισμό, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών 
μέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους 
όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας και.  
δ. Προσδιορισμό των αδυναμιών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου παράγοντα, 
στην υποδομή, στις πολιτικέςκαι στις διαδικασίες.  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, ετοιμάζεται 
αναφορά, η οποία αποτελείται από μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο διενεργήθηκε 
η αξιολόγηση, μια περιγραφή κάθε σημείου ευπάθειας το οποίο εντοπίστηκε κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης και μια περιγραφήτων αντισταθμιστικών μέτρων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση. 
 
Το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) Σαλαμίνας, οφείλει να 
περιλαμβάνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Υπεύθυνου Ασφάλειας μιας Λιμενικής 
Εγκατάστασης όπως:  
- τη διενέργεια εκτενούς αρχικής επιθεώρησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιολόγηση ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης,  
- τη διασφάλιση της εκπόνησης και διατήρησης του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής 
εγκατάστασης,  
- την εφαρμογή και άσκηση του σχεδίου ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης,  
- τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης για 
τη διασφάλιση της συνέχισης ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας, την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και της επαγρύπνησης του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης 
σχετικά με την ασφάλεια,  
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- τη διασφάλιση παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης,  
- την αναφορά περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης 
στις αρμόδιες αρχές και την τήρηση σχετικών αρχείων,  
- τον συντονισμό εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης με τον 
αρμόδιο υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τον αξιωματικό ασφάλειας του πλοίου,  
- τον συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφάλειας, ως κρίνεται σκόπιμο,  
- τη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης,  
- τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, υποβολής σε δοκιμές, βαθμονόμησης και 
συντήρησης του εξοπλισμού, εάν υπάρχει και τη στήριξη των αξιωματικών ασφάλειας 
πλοίων στην επιβεβαίωση της ταυτότητας εκείνων που ζητούν να επιβιβαστούν στο 
πλοίο όταν ζητείται.  
- μέτρα για την πρόληψη της εισόδου στη λιμενική εγκατάσταση ή σε πλοίο όπλων ή 
άλλων επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών που έχουν σχεδιασθεί για να 
χρησιμοποιούνται κατά προσώπων, πλοίων ή λιμένων και η μεταφορά των οποίων 
απαγορεύεται,  
- μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση, 
σε πλοία προσδεμένα στη λιμενική εγκατάσταση και σε ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης της εγκατάστασης,  
- διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών για την ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της 
λιμενικής εγκατάστασης ή της διασύνδεσης πλοίου/λιμένα,  
- διαδικασίες ανταπόκρισης σε οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες 
ενδέχεται να δώσει το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η 
λιμενική εγκατάσταση στο επίπεδο ασφάλειας 3,  
- διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση που απειλείται ή παραβιάζεται η ασφάλεια,  
- την υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις και την ενσωμάτωσή τους, κατά 
περίπτωση, στο σχέδιο ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, προκειμένου να 
διορθώνονται οι ελλείψεις και να ενημερώνεται το σχέδιο ούτως ώστε να λαμβάνει 
υπόψη σχετικές αλλαγές στη λιμενική εγκατάσταση.  
 
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 
 
Η Σαλαμίνα δεν ανήκει σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
 
5.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ 

Στην εξεταζόμενη περιοχή υπάρχει ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων, Υγρότοπος 
Πάχης που αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Αποτελεί αβαθή λιμνοθάλασσα 
με περιορισμένη επικοινωνία με τον Σαρωνικό κόλπο. 
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Εικόνα 5.1: Όρμος Βουρκαρίου (πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) 

 

 
Εικόνα 5.2: Σημαντική περιοχή για πουλιά – Όρμος Βουρκάρι 

 

Στον υγρότοπο έχουν καταγραφεί 80 είδη πουλιών. 
 
5.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 
  
Στη νήσο Σαλαμίνα υπάρχει σημαντική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά (μεσογειακή 
φώκια), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 
Εικόνα 5.3: Σημαντική περιοχή για θαλάσσια θηλαστικά 
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5.3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

 
Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 
(ΣΜΠΕ) [ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017], στην εξεταζόμενη περιοχή υπάρχουν δύο (2) 
μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. Επίσης, βάσει του  ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 τίθενται 
όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των μικρών νησιωτικών 
υγροτόπων. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται έξι (6) υγρότοποι της Αττικής, 
όπως παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  
 

 
 

Πίνακας 5.1: Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ) στο ΥΔ Αττικής (EL06) (πηγή: 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ 

για το ΥΔ Αττικής EL06) 

 

 
Εικόνα 5.4: Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι που περιλαμβάνονται στο ΜΠΠ στο ΥΔ Αττικής 

(EL06) 
(πηγή: 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Αττικής EL06) 

 

 
1.Ονομασία υγροτόπου: Έλος Αρχαίου Λιμένα (Κωδικός Υ300SAL001) 

 Το έλος Αρχαίου Λιμένα βρίσκεται περίπου 1,7 χιλιόμετρα ανατολικά του 
οικισμού Αμπελάκια στη Σαλαμίνα. Πρόκειται για υποβαθμισμένο παράκτιο έλος 
υφάλμυρου έως αλμυρού νερού. Βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τον θαλάσσιο 
αβαθή κολπίσκο κατάντη. Τροφοδοτείται σημειακά με γλυκό νερό από οχετούς 
παροχής όμβριων υδάτων. Η παρουσία νερού είναι μόνιμη όσον αφορά το κομμάτι του 
υγρότοπου που περιβάλλεται από τον κόλπο, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα είναι εποχική 
αν και το έδαφος παρουσιάζεται κορεσμένο ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Στην περιοχή του υγρότοπου υπάρχουν τα απομεινάρια του αρχαίου λιμανιού της 
Σαλαμίνας. Οι δραστηριότητες γύρω από τον υγρότοπο σχετίζονται κυρίως με την 
οικιστική ανάπτυξη και δευτερευόντως με τη γεωργία, οι οποίες έχουν επεκταθεί εις 
βάρος του. Μικρής έκτασης μπαζώματα και ένα μικρό μονώροφο εγκαταλειμμένο κτίριο 
υπάρχουν στο ΒΔ άκρο εντός του υγρότοπου. Στην περιοχή δραστηριοποιείται ο 
πολιτιστικός σύλλογος «Αρχαία Σαλαμίνα», ο οποίος έχει προσπαθήσει να κάνει 
παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου λιμένα και του υγρότοπου. 



21 

 

Έχουν τοποθετηθεί αποτρεπτικές ταμπέλες για το κυνήγι και τη ρύπανση, ενώ υπάρχει 
και κατεστραμμένος ξύλινος φράχτης που οριοθετεί τα απομεινάρια του υγρότοπου. Οι 
δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις 
καλλιέργειες και τη συνεχή δόμηση. Απαντώνται οικότοποι 1160 - Αβαθείς κολπίσκοι 
και κόλποι και 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). Η βλάστηση είναι 
κυρίως υπερυδατική, αποτελούμενη από υγρά λιβάδια με βούρλα (Juncus sp.), ενώ 
περιμετρικά υπάρχουν φυτεμένα άτομα πικροδάφνης αλλά και πολλά επιγενή 
φοινικοειδή και ευκάλυπτοι. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν 
κυρίως από τις αποθέσεις αδρανών. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το π.δ. των 
μικρών νησιωτικών υγρότοπων (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) και βρίσκεται εντός Β 
Αρχαιολογικής Ζώνης (ΦΕΚ 456/Β/24-5-1995). 

 

 
Εικόνα 5.5: Υγρότοπος Έλους Αρχαίου Λιμένα 
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Εικόνα 5.6 Υγρότοπος Έλους Αρχαίου Λιμένα (πηγή: oikoskopio.gr) 

 

2.Ονομασία υγροτόπου: Αλυκή ναυτικής βάσης (κωδικός: Y300SAL002) 
Η αλυκή ναυτικής βάσης βρίσκεται περίπου 1,3 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της 

Σαλαμίνας. Πρόκειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα έχει 
επιχωματωθεί και χτιστεί. Ένα μικρό τμήμα ωστόσο παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο 
στην περιοχή της ναυτικής βάσης Σαλαμίνας. Λόγω της στρατιωτικής χρήσης η 
πρόσβαση απαγορεύεται και γι’ αυτό δεν κατέστη δυνατό να γίνει πλήρης απογραφή. Η 
παρουσία νερού είναι εποχική αν και το έδαφος κατά τμήματα προς τη θάλασσα 
παρουσιάζεται κορεσμένο ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι 
δραστηριότητες στον υγρότοπο σχετίζονται με τη ναυτική βάση και με την οικιστική 
ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με 
κυρίαρχες τις καλλιέργειες και τη συνεχή δόμηση. O υγρότοπος προστατεύεται από το 
π.δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).  
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Εικόνα 5.7: Υγρότοπος Αλυκή ναυτικής βάσης  

 

 
Εικόνα 5.8 Υγρότοπος Αλυκή ναυτικής βάσης (πηγή: oikoskopio.gr) 

 
 
5.4 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ  

 
Σε ό,τι αφορά στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής μελέτης εντοπίζεται η 

παρουσία του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica (Ποσειδωνία η ωκεανική) 
που αποτελεί φυσικό οικότοπο προτεραιότητας με κωδικό 1120 και τίτλο “εκτάσεις 
θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες)” σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/EEC «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998, Φ.Ε.Κ. 1289/Β’/28-
12-1998). 

Το θαλάσσιο αγγειόσπερμο Posidonia oceanica (Ποσειδωνία η ωκεανικη) αποτελεί 
σημαντικό είδος-δείκτη βιολογικής ποιότητας. Συγκεκριμένα, θεωρείται δείκτης καλής 
οικολογικής ποιότητας, καλής ανανέωσης και οξυγόνωσης των υδάτων και σταθερών 
συνθηκών αλατότητας. Το εν λόγω αγγειόσπερμο συνήθως αναπτύσσεται σε βάθη από 
-5m έως -40m και εξαπλώνεται σε αμμώδεις βυθούς της υποπαράλιας ζώνης, 
σχηματίζοντας λιβάδια. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν ενδιαίτημα υψηλής 
βιοποικιλότητας και είναι από τους πλέον σημαντικούς βιότοπους αναπαραγωγής, 
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προστασίας (καταφύγιο), ανάπτυξης και διαβίωσης μεγάλου πλήθους θαλάσσιων 
οργανισμών. Επίσης, τα λιβάδια συμβάλλουν στη διατήρηση των ακτογραμμών, μέσω 
του εκτεταμένου ριζικού συστήματος. Λιβάδια Ποσειδωνίας απαντώνται σε άλλες πλην 
της υπό μελέτη περιοχή, δηλ. στο λιμένα Βουρκαρίου και στις ακτές της Μεγαρίδος 
ανατολικά του πορθμείου.  
 
5.5 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Τα δυο σημαντικότερα πευκόφυτα δάση του νησιού είναι εκείνο της Φανερωμένης 
στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και νότια το δάσος των Κανακίων. Σημαντικές 
δασικές εκτάσεις καταγράφονται επίσης στις περιοχές: Πυλό, Μαυροβούνι, Ξένο, 
Ηλιακτή, Γούβα και Μπατσί (βόρεια) και Άγιος Νικόλαος.  

Ωστόσο επισημαίνεται ότι κανένα φυσικό οικοσύστημα του νησιού δεν είναι 
αξιολογημένο ως «Τοπία Φυσικού Κάλους». 

 
Στην Κυνόσουρα, κηρύσσεται το 2005 αναδασωτέα δασική έκταση 125,960 στρ. 

εντός της Β’ ζώνης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Αμπελακίων (ΦΕΚ 
1041/Δ/27.09.2005). 

 

 
Εικόνα 5.9: Οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή της Κυνόσουρας Σαλαμίνας. 

Σημειώνονται τα όρια του νησιωτικού υγρότοπου και της αναδασωτέας έκτασης 
 

Άλλες κηρύξεις αναδάσωσης: 
- Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης δάσους, εμβαδού 0,503 στρ. στη δασική 
θέση «Κακή Βίγλα» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, 
- Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης, εμβαδού 0,532 στρ. στη δασική 
θέση «Παλιάμπελα» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Συμπερασματικά αρκετές περιοχές στο νησί, τα τελευταία χρόνια, έχουν πληγεί από 
πυρκαγιές. Καμένες εκτάσεις υπάρχουν ενδεικτικά στις περιοχές Κεραίες, Τοροντό, 
Αμπελάκια, Βασιλικά, Μπιζάνη κ.α. Σήμερα, ορισμένες από αυτές τις περιοχές έχουν 
ενταχθεί σε προγράμματα αναδάσωσης. 

 
5.6 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Στην περιοχή του λιμένα δεν έχουν διαπιστωθεί αρχαιότητες. Στη Σαλαμίνα 
υπάρχουν αρκετά σημαντικά μνημεία των περισσότερων ιστορικών περιόδων καθώς 
και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της προϊστορικής και κλασικής περιόδου, με 
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πολλούς από αυτούς να αφορούν κυρίως σε αμυντικά και οχυρωματικά συγκροτήματα 
(Περιοχή «Μαρούδι - θέσεις «Σκλάβος», Ακρωτήριο «Πούντα», Ακρωτήριο 
«Περάματος Φανερωμένη» κ.ά.). Έτσι ίχνη προϊστορικών οικισμών έχουν βρεθεί στις 
περιοχές, Βασιλικά, Σαλαμίνα (σημερινή θέση της πόλης), Αιάντειο, Κακή Βίγλα, 
Γκίκανι, Χαλιώτη, Περιστέρια, Κολώνες, Σατιρλί, Λαμπρανό, Πυργιακόνι και Κανάκια 
(πρωτομυκηναϊκό νεκροταφείο).  

Άγνωστης χρονολόγησης είναι τα ερείπια οικισμού στη Μικρή Κιάφα και στην 
Άσπρη Ράχη.  

Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι οι εξής:  
• Αρχαιολογικός Χώρος – Ιστορικός Τόπος: χώρος ναυμαχίας της Σαλαμίνας (ΦΕΚ 
305/Β/1982)  
• Αρχαιολογικός χώρος: περιοχή Αγίας Κυριακής Σαλαμίνος/Μυκηναϊκό νεκροταφείο 
(ΦΕΚ 37/Β/19-1-1965)  
• Διατηρητέα Μνημεία: α) Περιοχή «Μαρούδι», θέση «Σκλάβος»: λόφος παρά την 
θάλασσαν, επί του οποίου σώζονται λείψανα προϊστορικής οχυρώσεως και ίχνη 
θεμελιώσεως οικιών πρωτοελλαδικής περιόδου, β) Ακρωτήριον «Πούντα»: η θέση της 
κλασικής πόλεως Σαλαμίνος, περιλαμβάνουσα πλήθος ερειπίων οικιών και τειχών, γ) 
Θέση «Καμίνια»: Λόφος περιλαμβάνων Μυκηναϊκό νεκροταφείο, δ) Ακρωτήριον 
«Περάματος Φανερωμένη», ορατά τείχη και λείψανα αρχαίου κλασσικού φρουρίου 
(ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969)  
• Αρχαιολογικό Χώρος: λόφος «Κολώνες» (ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966, ΦΕΚ 892/Β/9- 12-
1970)  
• Αρχαιολογικό Χώρος: περιοχή «Δρακατσούλα» Αιαντείου Σαλαμίνας (ΦΕΚ 480/Β/6-
4-2000)  

Επιπλέον στο νησί απαντάται σημαντικός αριθμός εκκλησιών της βυζαντινής 
περιόδου, όπως η Μονή Φανερωμένης, η εκκλησία του Αγ. Μηνά, Μονή Αγ. Νικολάου 
Λεμονίων , ο ναΐσκος του Αγίου Νικολάου στην Περιστέρα, ο ναΐσκος του Αγ. Ιωάννη 
Καλυβίτη - 11ος αι. κ.ά.) κ. ά., και μια σειρά νεότερων ιστορικών διατηρητέων κτιρίων. 

 
5.7 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 
 

Πηγή ρύπανσης αποτελεί η πιθανή λανθασμένη διαχείριση των απορριμμάτων των 
μαγαζιών εστίασης και διαχείρισης της προμήθειας των εμπορευμάτων με φορτηγά 
οχήματα. Επίσης πίεση αποτελεί και η γειτνίαση με τον αστικό ιστό στα Παλούκια, ενώ 
στη Φανερωμένη δεν αναγνωρίζονται πιέσεις. Υπάρχει επίσης εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός πλούτος, υδάτινοι πόροι, γεωργική γη κ.λπ.) 
στην περιοχή μελέτης λόγω της αύξησης του τριτογενή τομέα. Στο παρελθόν 
σημειώθηκε υπερεκμετάλλευση λατομικών χώρων.  

Ανενεργά λατομεία βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: ένα στο Πυργιακόνι, νότια 
των Κανακίων και ένα στο ανατολικό τμήμα στην περιοχή Αράπη. Συνολικά 
καταγράφεται η ύπαρξη 12 ανενεργών λατομικών χώρων.  

Ιδιαίτερη αναφορά κρίνεται σκόπιμο να γίνει για το Λατομείο «Τούρλας Σεληνίων» 
το οποίο εκμεταλλεύονταν το διάστημα 1986 – 1996 ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά για 
την εξόρυξη αδρανών υλικών (έκταση 170 στρ. με την ΒΣ2/1/77/Φ.41/Π/14 Ιουνίου 
1985 ΚΥΑ Υπουργών Δημοσίων Έργων και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και έκταση 
319,3στρ. με την 33087/1994 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, ΕΝ και ΒΕΤ). Το εν λόγω 
λατομείο προκάλεσε ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού ανάγλυφου του ορεινού 
όγκου (έκτασης περίπου 200στρ.) και της ακτογραμμής. Επισημαίνεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί τα χρόνια αυτά αποκατάσταση του τοπίου παρά τα πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί στον ΟΛΠ από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.  
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Σήμερα έχει διατυπωθεί αίτημα από τον ΟΛΠ για την εκ νέου άντληση αδρανών 
υλικών από το λατομείο της Τούρλας προκειμένου να κατασκευαστεί η προβλήτα ΙΙΙ στο 
Ικόνιο. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα δημιουργήσει ανεπίστρεπτες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού τοπίου της 
Σαλαμίνας.  

Ενεργά λατομεία: θέση «Γούβα Μπατσί» (όριά Δήμου Σαλαμίνας και ΒΙΟΠΑ). Η 
λειτουργία του λατομείου στη θέση «Γούβα Μπατσί» κρίνεται κρίσιμη για την κάλυψη 
των τοπικών αναγκών του νησιού. 
 

Ο θαλάσσιος χώρος και οι ακτές της Σαλαμίνας θεωρούνται από τις πιο 
επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές της Αττικής. Η ευρύτερη θαλάσσια ρύπανση 
προκαλείται από την έντονη διακίνηση και τον ελλιμενισμό των πλοίων στο σύνολο του 
θαλάσσιου χώρου που περιβάλλει τη Σαλαμίνα, από τις βιομηχανικές δραστηριότητες 
του Θριασίου Πεδίου, τη Ρεβυθούσα, την επιβάρυνση που δημιουργείται από την 
κίνηση των οχηματαγωγών της γραμμής Παλουκίων – Περάματος και Φανερωμένης – 
Μεγ. Πεύκου, η οδική σύνδεση του Ναύσταθμου με τη νησίδα του Αγ. Γεωργίου και τα 
λιμενικά έργα που έγιναν στο χώρο αυτό.  

Ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι ο θαλάσσιος χώρος που περικλείεται μεταξύ της 
βόρειας ακτογραμμής του νησιού και της απέναντι Πειραϊκής και Μεγαρικής Ακτής.  

Η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών, περιβαλλοντική και αισθητική, αποτελεί 
σοβαρότερο πρόβλημα με σύνθετες πλευρές και υπερτοπικές επιπτώσεις, για την 
περιοχή της Κυνόσουρας. Ο θαλάσσιος χώρος της Κυνόσουρας αποτελεί 
επισκευαστική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ, όπου εκτελούνται εργασίες υδροβολής και 
αμμοβολής. Σύμφωνα με έρευνα του 2000 στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης «Οι 
ενώσεις του τριβουτυλοκασσιτέρου χαρακτηρίστηκαν ως οι πλέον τοξικές ενώσεις που 
ο άνθρωπος διοχέτευσε στο υδάτινο περιβάλλον. Η τιμή του πρέπει να είναι 
0,05mg/kg. Οι τιμές είναι για: 
• Λιμάνι Θεσσαλονίκης: 1.200mg/kg  
• Ικόνιο Πειραιά: 5.200mg/kg  
• Κυνόσουρα: 89.600mg/kg». 

Επιπλέον στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Κυνόσουρας λειτουργεί 
διαχωριστήρας πετρελαιοειδών αποβλήτων που συλλέγονται από πλοία. 
 

 
Εικόνα 5.10: Πιέσεις λόγω συνεχούς αστικής δόμησης και βιομηχανικής ανάπτυξης 

 
Η ανάπτυξη των λιμενοβιομηχανικών εγκαταστάσεων στον δυτικό Πειραιά κατά 

τη μεταπολεμική περίοδο και στη Σαλαμίνα από τη δεκαετία του 1970, όπως και οι 
επεκτάσεις και η αύξηση των μεγεθών των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αλλοίωσαν 
δραματικά την ευρύτερη περιοχή 
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5.9 ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Στα νησιά του Υδατικού Διαμερίσματος της Αττικής, η θαλάσσια διείσδυση 
αποτελεί πολύ σημαντική πίεση στα υπόγεια νερά, καθώς επενεργούν όλοι οι 
δυσμενείς παράγοντες που ευνοούν την προέλαση του μετώπου ανάμειξης φρέσκου 
και θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα, σε σημείο που δυνητικά καταλαμβάνει όλη 
την έκταση τους. Οι αυξημένες αντλήσεις υπόγειων νερών υπερβαίνουν την 
δυναμικότητα των υδροφορέων και έχουν μικρή έκταση και μειωμένες βροχοπτώσεις, 
με επακόλουθες μικρές εισροές νερών και άμεση υδραυλική επικοινωνία με την 
θάλασσα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για την υφαλμύρινση των υπόγειων 
υδατικών συστημάτων Αττικής και στον χάρτη απεικονίζεται το βάθος στάθμης των 
υπόγειων υδάτων. 

 

 
Πίνακας 5.2: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Αττικής στα οποία παρατηρείται υφαλμύρινση. 

 
5.10 ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 
 

Στην Λεκάνη Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) του Λεκανοπεδίου Αττικής, η 
βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί μαζί με την γεωργική δραστηριότητα τη 
μεγαλύτερη πίεση, ενώ και η ανεπαρκής διαχείριση των αστικών λυμάτων επηρεάζει 
ουσιαστικά τα υδατικά συστήματα της ανατολικής και βορειοανατολικής Αττικής. 
Ειδικότερα, η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα κατά μήκος του ποταμού Κηφισού και 
στην περιοχή της Ελευσίνας, η κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή των 
Μεγάρων, της Ανατολικής Αττικής και του Ασπροπύργου, αποτελούν κυρίαρχες αιτίες 
δυνητικής υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών συστημάτων.  
 Αναφορικά με την εξεταζόμενη περιοχή, σημειακά και ευρύτερα σημεία πίεσης 
στο υδάτινο οικοσύστημα του λιμανιού αλλά και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον 
μπορεί να είναι:  
- Εκβολή δικτύων αποχέτευσης στη θάλασσα  
- Κτηνοτροφικές μονάδες  
- Υπεράντληση – υφαλμύρινση υπόγειων υδροφορέων  
- Ρύπανση υπόγειων υδροφορέων  
- Διαρροές από ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ/στερεά απόβλητα στη θάλασσα  
- Διαρροές από μολυσμένες/ρυπασμένες περιοχές  
- Η Λειτουργία του λιμανιού [λειτουργία των σκαφών]  
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- Γεωργικές δραστηριότητες - υπερλίπανση, με μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και 
των ρεμάτων και κατ’ επέκταση της θάλασσας.  
- Ρύπανση από εργασίες ναυπήγησης σκαφών 
 
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
6.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Οι εκπομπές ρύπων από τα πλοία εκτιμάται ότι συνεισφέρουν κατά 20 έως 30% 
στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις ΝΟx, SO2 και PM στις περισσότερες παράκτιες 
Ευρωπαϊκές περιοχές.  

Όμως η λειτουργία των λιμένων δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις 
παραμέτρους που καθορίζουν το μικροκλίμα της περιοχής (θερμοκρασία και υγρασία 
αέρα, ροή του ανέμου, θερμοκρασίες επιφανειών και περιβάλλον ακτινοβολίας, 
θερμοχωρητικότητα). Η προκαλούμενη από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών 
επιβάρυνση του αέρα με ρύπους, καθώς και η εκπεμπόμενη θερμότητα θα είναι 
ιδιαίτερα μικρής κλίμακας και επιπροσθέτως, αναφορικά με την κίνηση στους λιμένες, η 
κατάσταση παραμένει ως έχει τα τελευταία 10 έτη. 

Επίσης, λόγω της χαμηλής στάθμης στέψης των λιμενικών έργων (+1,00 m στα 
κρηπιδώματα), αλλά και της απουσίας ουσιαστικά ογκωδών κτηριακών υποδομών, δεν 
θα επηρεαστεί η ροή του ανέμου. Τέλος, οι θερμοκρασίες των νέων επιφανειών που 
πιθανώς να αποκαταστήσουν προβλήματα ρηγματώσεων και αστοχιών- εφόσον 
μελετηθούν στο μέλλον, και η ακτινοβολία από αυτές (επιστρώσεις, θωράκιση), δεν θα 
διαφέρουν ουσιαστικά από τις υφιστάμενες γειτονικές επιφάνειες. Σε κάθε περίπτωση, 
το συνολικό εμβαδόν των επιφανειών [προβλήτες] είναι μικρό και επιπροσθέτως οι νέες 
επιφάνειες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα.  
 
6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Πρόκειται για υφιστάμενα έργα και δεν εξετάζεται στην παρούσα εισήγηση 
κατασκευή νέων έργων που πιθανόν θα έχουν επιπτώσεις στα μορφολογικά και 
τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
 
6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Το υφιστάμενο έργο δεν επηρεάζει την τεκτονική της περιοχής ούτε συμβάλλει σε 
γεωλογικές καταστροφές, καθιζήσεις, καταπτώσεις ή ασταθείς καταστάσεις. Επίσης δεν 
τίθεται θέμα υποβάθμισης της ποιότητας των εδαφών από ενδεχόμενη μακρόχρονη 
απόθεση υλικών με τη μορφή σωρών. Τέλος η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών 
σχετίζεται με τη διαχείριση των λειτουργιών του λιμένα. 
Γενικά οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις είναι:  
- Μεταβολές της παραγωγικότητας, της αφομοιωτικής ικανότητας και της 
διαπερατότητας των εδαφών λόγω κάλυψης του επιφανειακού στρώματος ή εξαιτίας 
συμπίεσης του εδάφους από κατασκευές έργων.  
- Ασταθείς καταστάσεις λόγω διάβρωσης των εδαφών από την κακή επιφανειακή 
απορροή των όμβριων κ.α. υδάτων  
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- Μονιμοποίηση της προσωρινής διαμόρφωσης εργοταξιακών χώρων και χώρων 
προσωρινής απόθεσης υλικών κατασκευής  
- Ρύπανση των εδαφών με στερεά και υγρά απόβλητα, πετρελαιοειδή, έλαια κ.α.  
 
6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
6.4.1. Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον  

Παρακάτω απεικονίζονται οι κυριότερες πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης σε 
λιμένες, αρκετές από τις οποίες εκτιμάται ότι δεν αντιστοιχούν στη μελετώμενη περιοχή 
(λ.χ. βιομηχανικά απόβλητα): 
 

 
Πίνακας 6.1: Πηγές θαλάσσιας ρύπανσης 

 
Οι παράμετροι που συμβάλλουν στη ρύπανση των θαλασσών, είναι επιγραμματικά οι 
ακόλουθες:  
1.Ρύπανση από πετρελαιοειδή  
- Υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα πλην αποβλήτων λιπαντικών ελαίων  
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων/ χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ΑΛΕ]  
- Διαρροές μηχανών σκαφών  
- Σεντινόνερα  
2.Απόρριψη υγρών λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα (grey water 
& black water) μπορεί να προκαλέσει ρύπανση και φαινόμενα ευτροφισμού στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
3.Απόρριψη στερεών αποβλήτων από πλωτά μέσα, προερχόμενα κυρίως από τα 
εστιατόρια και τα καταστήματα των πλοίων. 
4.Ατυχηματική ρύπανση  
Το αποτέλεσμα ανάλογα βέβαια με την έκταση του ατυχήματος, θα είναι η διατάραξη 
της ισορροπίας του θαλάσσιου αποδέκτη. Τέλος τυχόν περιστατικά έκτακτης ανάγκης 
πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης αντιμετωπίζονται με το Σχέδιο Έκτακτης 
Αντιμετώπισης Ρύπανσης. 
5.Βυθοκόρηση 
Δεν πρόκειται να γίνουν νέα λιμενικά έργα, οπότε δεν θα υπάρξουν και βυθοκορήσεις. 
6.Υφαλοχρώματα 
Η ρύπανση από ουσίες με τοξική δράση (π.χ. υφαλοχρώματα) μπορεί να προκαλέσει 
το θάνατο θαλασσίων οργανισμών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της βιοσυσσώρευσης. Η 
χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη και ειδικά αυτών που περιέχουν ενώσεις 
κασσιτέρου (Tributyltin, TBT), προκαλεί αύξηση των επιπέδων τοξικότητας στο 
θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την θαλάσσια ζωή. 
7.Ρύπανση από διάβρωση πλοίων 
8. Απόβλητα στη ΧΖΛ που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον 
- Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ):  
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Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών αναγκών του λιμένα είτε των τουριστικών χρήσεων [ΑΣΑ] που 
παράγονται κυρίως εντός ΧΖΛ.  
- Αστικού τύπου λύματα εντός ΧΖΛ 
- Όμβρια ύδατα στη ΧΖΛ  
Τα όμβρια εισέρχονται στη θάλασσα δια της φυσικής ροής. Σήμερα σχεδιάζεται και 
υλοποιείται δίκτυο αγωγών ομβρίων υδάτων. 
 
 
6.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Η λειτουργία των εξεταζόμενων λιμενικών έργων δεν επιφέρει αρνητικές 
επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και στις χρήσεις γης, μιας και δεν προβλέπεται 
επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων, ούτε και κατασκευή νέων έργων. 
 
Διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Δεν αναγνωρίζονται μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη διάρθρωση και στα κύρια 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του οικισμού Παλουκίων που γειτνιάζει άμεσα με το 
λιμένα Παλουκίων και τις λειτουργίες του. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες δεν 
φαίνεται να έχουν προκαλέσει διάσπαση ή διαταραχή των λειτουργιών του αστικού 
χώρου, πλην της κυκλοφοριακής κίνησης στο λιμάνι και τη Λεωφ. Σαλαμινομάχων 
όπου και προκαλείται κυκλοφοριακός φόρτος λόγω της κίνησης του λιμένα και 
ολιγόλεπτων στάσεων επιβατηγών και λοιπών οχημάτων στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
Ως προς τον επαγγελματικό τομέα, αυτός παρουσιάζει ικανή λειτουργικότητα 
εκατέρωθεν του λιμένα Παλουκίων λόγω της καθημερινής μετακίνησης εργαζόμενων 
από και προς το λιμένα, τη Σαλαμίνα αλλά επίσης σημειώνεται μερική κίνηση στο 
πορθμείο Φανερωμένης προς τα διυλιστήρια , τη στρατιωτική μονάδα και τις λοιπές 
μονάδες στα Μέγαρα. 
 
Πολιτιστική κληρονομιά 
Η λειτουργία των λιμένων δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πολιτιστική κληρονομιά και 
τα κηρυγμένα μνημεία ιδίως το αρχαίο λιμάνι, το χώρο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, 
αλλά ούτε και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των υπολοίπων οικισμών στο νησί. 

 
 

6.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των λιμένων πρόκειται να προσδώσει νομιμότητα και 
ασφάλεια στη λειτουργία τους. Οι δραστηριότητες στο λιμένα Παλουκίων αποτελούν 
ένα από τους κυριότερους πυλώνες της οικονομικής ζωής του νησιού. 
 
 
6.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Όσον αφορά στη ναυσιπλοΐα, η λειτουργία των λιμένων δεν θα επιβαρύνει την 
υφιστάμενη θαλάσσια κίνηση. Αντίθετα, θα έχει ευεργετική επίδραση στη ναυσιπλοΐα, 
δεδομένου ότι θα προσφέρει ασφαλή ελλιμενισμό στα σκάφη. Ως επιπτώσεις μπορεί να 
θεωρηθούν η φυσική φθορά των υποδομών (κρηπιδώματα, ιστοί φωτισμού κ.α.) από 
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τη φυσική φθορά - διάβρωση, η οποία είναι αναπόφευκτη και πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά για την ασφάλεια λειτουργίας των λιμένων. 
 
 
6.8 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ  
 

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

 
6.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των λιμένων αφορούν σε: 
- οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με το λιμένα που αφορά στα οχήματα τροφοδοσίας 
των σκαφών με καύσιμα και στα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών του λιμένα, 
- αέριες εκπομπές των σκαφών/πλοίων που οφείλονται κυρίως στην καύση του 
καυσίμου που χρησιμοποιείται κατά την κίνησή τους 
- κυκλοφορία οχημάτων που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης. 
 
6.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ/ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
 
Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία των λιμένων είναι: 
- οι μηχανές των σκαφών και των πλοίων (όταν αυτά είναι στάσιμα και οι μηχανές 
λειτουργούν)  
- η κίνηση των οχημάτων στη ΧΖΛ 
- οι εργασίες συντήρησης του έργου 
 
6.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

Η υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στο λιμάνι δεν 
μεταβάλλεται, δεδομένου ότι υφίσταται ακτινοβολία από κινητά τηλέφωνα και ασύρματη 
επικοινωνία των αξιωματικών λιμενικού σώματος, wi-fi καταστημάτων εντός ΧΖΛ. Η 
κατάσταση θα μεταβληθεί παρά μόνο εάν μελετηθούν και εγκατασταθούν νέες 
τεχνολογίες ελέγχου και ασφάλειας ή οποιεσδήποτε από τις ως άνω αναφερθείσες 
πηγές ΗΜ ακτινοβολίας. 
 
6.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
 
Ανάγκες σε νερό 
Σε γενικές γραμμές δεν γίνεται κατανάλωση νερού στους λιμένες πλην των 
υγειονομικών καταστημάτων. Η εξυπηρέτηση για τις όποιες ανάγκες ελλιμενιζόμενων 
κ.α. γίνεται από το δίκτυο του Δήμου. Οι ανάγκες σε νερό μιας λιμενικής εγκατάστασης 
αφορούν κατά κύριο λόγο στις απαιτήσεις σε νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών (π.χ. 
πλήρωση δεξαμενών σκαφών, πλύσιμο σκαφών) και δευτερευόντως των 
δραστηριοτήτων και υποδομών της χερσαίας ζώνης (π.χ. χώροι υγιεινής).  
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Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 
Τα έργα δεν θα επηρεάσουν τους υπόγειους ή επιφανειακούς υδατικούς πόρους της 
περιοχής και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση στα επιφανειακά ή υπόγεια 
νερά κατά τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι τόσο στο λιμένα Παλουκίων όσο και στο 
Πορθμείο Φανερωμένης δεν καταγράφονται υδατορέματα τα οποία πιθανώς να 
επηρεάζουν ή να έχουν επηρεαστεί ως προς την υδραυλική τους παροχή, την 
απορροή ή την ποιότητα των υδάτων λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των 
λιμένων. 
 
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Στερεά απόβλητα: Ο Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α/20) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
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…»  
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». 
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  
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>> 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
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) 
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”. 
Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 
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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» 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κ.λπ.): 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). 
Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 
αποφάσεις: 

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

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

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

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

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  
Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  
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 
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Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το 
παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 
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. 

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. 
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. 

 
8. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και 
μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται. 

 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς 
περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που 
ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός 
εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση 
πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 
περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
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4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, να ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά 
τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την 
οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγματοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Φάση Λειτουργίας 
9. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατμόσφαιρας. 
10. Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκίνητων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή λοιπών 
επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το 
υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι 
οποίες να διαθέτουν άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κ.υ.α. ΗΠ 13588/725/2006 (Β’383) όπως εκάστοτε ισχύει.  
11. Τα αστικού τύπου απόβλητα (ΑΣΑ) που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου, 
να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα 
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η συλλογή 
των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από 
αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (Ν. 4042/2012 κλπ). 
12. Τα απορρίμματα από τη φροντίδα χώρων πρασίνου, πλαστικά, υλικά 
συσκευασίας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά 
άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο 
χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται 
σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών. 
13. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές 
στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων 
των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 
14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως επίσης και 
του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-
βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, χρησιμοποιημένα λάδια) κατά τη λειτουργία 
του έργου. 
15. Για τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα 
στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως 
κα τις τοπικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού. 
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16. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες 
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (πχ να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
των βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι).  
17. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 
18. Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία των 
κοινωφελών δικτύων της περιοχής. 
19. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εγκατάστασης να παραμείνουν μορφολογικά 
προσαρμοσμένες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής και πάντα 
σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. 
20. Στον χώρο των έργων να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή λοιπού 
μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 
21. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά 
συσκευασίας κ.λπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων 
ορυκτελαίων επί του εδάφους ή οποιουδήποτε υδάτινου αποδέκτη. 
22. Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμένα των  παρακάτω: 
- Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 
- Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου. 
- Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες, κλπ.) σε 
επικίνδυνους χώρους (π.χ. σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών, κλπ.). 
- Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 
- Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων αποθήκευσης. 
23. Με ευθύνη του αρμόδιου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, θα συνταχθεί 
και θα τηρείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών Όρων, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων ανά έτος στο ΗΜΑ 
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ. 43942/4026/14-9-2016 
(Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/12 (Α΄21), όπως ισχύει», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
24. Τα επικίνδυνα και μη απόβλητα από τη λειτουργία των λιμένων, να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. 
25. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης:  
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη νόμιμη 
τελική διάθεση τους.  
β. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά) εγκεκριμένου τύπου που 
θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με 
το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» 
(CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης της θάλασσας και το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να 
περιλαμβάνει και περιστατικά που δύναται να προκληθούν από τη λειτουργία των 
περιγραφόμενων υφιστάμενων έργων. 
γ. Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο 
και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 - ΦΕΚ 243 
Α'), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-04¬2003, στη διαχείριση τοξικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων (Η.Π. 24944/159/06 ΦΕΚ 791 Β' και 8668/07- ΦΕΚ 287 
Β'), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03 – ΦΕΚ 1909 Β'), 
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λιπαντελαίων (ΠΔ 82/04 - ΦΕΚ 64 Α'), πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB και 
PCT (ΚΥΑ αριθ. 7589/731/00 ΦΕΚ 514 Β' και 18083/1098 Ε. 103/03 - ΦΕΚ 606 Β'), 
στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν.2939/01 - ΦΕΚ 
179 Α') και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων.  
δ. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που μπορεί να 
προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων - πιθανών βλαβών κ.λπ., από 
τους χώρους του λιμένα και την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
συλλογής και διαχείρισης των όμβριων υδάτων, έτσι ώστε τα όμβρια που καταλήγουν 
στον θαλάσσιο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ή μη ύλη 
(διαφεύγοντα χύδην φορτία, διαρρέοντα πετρελαιοειδή/ορυκτέλαια). 
26.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία του 
έργου και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι 
Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
27.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
28.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα θα 
υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α΄ 315) όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
   
 
 
β) τo υπ΄αριθμ. πρωτ. 248476/30-3-2021 συμπληρωματικό - διευκρινιστικό στην 
εισήγηση έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέεριας 
Αττικής που έχει ως εξής : 
Σχετ.: 
(α) Την από Αύγουστο 2019 ΜΠΕ που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 
300984/14-5-2020 διαβιβαστικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και με το αρ. 
πρωτ. 29779/1551/5-4-2020 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(β) Η με αρ. πρωτ. 538931/24-7-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, σε συνέχεια των ανωτέρω 
διαβιβαστικών 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας μας, παρέχουμε 
τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Στη σελίδα 166 της ΜΠΕ και στη σελίδα 18 της εισήγησής μας αναφέρεται: 

«Ενεργά λατομεία: θέση «Γούβα Μπατσί» (όρια Δήμου Σαλαμίνας και ΒΙΟΠΑ). Η 
λειτουργία του λατομείου στη θέση «Γούβα Μπατσί» κρίνεται κρίσιμη για την κάλυψη 
των τοπικών αναγκών του νησιού». 

Αποσαφηνίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα στη ΜΠΕ δεν είναι άποψη που 
ασπάζεται ή υιοθετεί η Υπηρεσία μας αλλά δηλώνονται στο τεύχος της ΜΠΕ. 
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Σας γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος λατομικός χώρος έχει σφραγιστεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και έχει επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιτροπής 
παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Τέλος, στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της εισήγησης, δεν 
προτείνεται κάτι σχετικά με το θέμα του λατομικού χώρου ή οποιουδήποτε λατομικού 
χώρου, διότι δεν εκτελούνται νέα έργα με απαίτηση χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 
ή άλλων λατομικών χώρων, αλλά το έργο που εξετάζει η ΜΠΕ αφορά στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και 

λαμβάνοντας υπόψη : 
▪ την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 68ΥΕΩ1Ε-ΕΕΦ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Σαλαμίνας,  
▪ την εισήγηση και το συμπληρωματικό-διευκρινιστικό έγγραφο  της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και 

Πορθμείου Φανερωμένης», με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, 

τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 

και έχουν ως εξής : 

 
Ι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Στερεά απόβλητα: Ο Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α/20) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
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…»  
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». 
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  
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>> 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
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Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
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) 
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”. 
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» 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κ.λπ.): 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). 
Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 

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

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

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

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών 
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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.  
Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  
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.» 
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. 

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. 
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. 

 
ΙΙ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται. 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς 
περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που 
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ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός 
εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την 
περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, να ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
κατά τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από 
την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγματοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Φάση Λειτουργίας 
9. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατμόσφαιρας. 
10. Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκίνητων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή λοιπών 
επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια 
το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι 
οποίες να διαθέτουν άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κ.υ.α. ΗΠ 13588/725/2006 (Β’383) όπως εκάστοτε ισχύει.  
11. Τα αστικού τύπου απόβλητα (ΑΣΑ) που προκύπτουν από τη λειτουργία του 
έργου, να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων 
που θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η 
συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από 
αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (Ν. 4042/2012 κλπ). 
12. Τα απορρίμματα από τη φροντίδα χώρων πρασίνου, πλαστικά, υλικά 
συσκευασίας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά 
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άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο 
χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται 
σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών. 
13. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές 
στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων 
των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 
14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως επίσης 
και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-
βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, χρησιμοποιημένα λάδια) κατά τη λειτουργία 
του έργου. 
15. Για τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα 
στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως 
κα τις τοπικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού. 
16. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες 
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (πχ να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
των βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι).  
17. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 
18. Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία των 
κοινωφελών δικτύων της περιοχής. 
19. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εγκατάστασης να παραμείνουν μορφολογικά 
προσαρμοσμένες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής και πάντα 
σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. 
20. Στον χώρο των έργων να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή λοιπού 
μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 
21. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά 
συσκευασίας κ.λπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων 
ορυκτελαίων επί του εδάφους ή οποιουδήποτε υδάτινου αποδέκτη. 
22. Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμένα των  παρακάτω: 
- Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 
- Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου. 
- Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες, κλπ.) σε 
επικίνδυνους χώρους (π.χ. σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών, κλπ.). 
- Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 
- Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων αποθήκευσης. 
23. Με ευθύνη του αρμόδιου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, να συνταχθεί 
και να τηρείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών Όρων, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων ανά έτος στο ΗΜΑ 
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ. 43942/4026/14-9-2016 
(Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/12 (Α΄21), όπως ισχύει», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
24. Τα επικίνδυνα και μη απόβλητα από τη λειτουργία των λιμένων, να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. 
25. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης:  
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α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη νόμιμη 
τελική διάθεση τους.  
β. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά) εγκεκριμένου τύπου που 
θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με 
το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» 
(CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης της θάλασσας και το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να 
περιλαμβάνει και περιστατικά που δύναται να προκληθούν από τη λειτουργία των 
περιγραφόμενων υφιστάμενων έργων. 
γ. Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο 
και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 - ΦΕΚ 243 
Α'), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-04¬2003, στη διαχείριση τοξικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων (Η.Π. 24944/159/06 ΦΕΚ 791 Β' και 8668/07- ΦΕΚ 287 
Β'), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03 – ΦΕΚ 1909 Β'), 
λιπαντελαίων (ΠΔ 82/04 - ΦΕΚ 64 Α'), πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB 
και PCT (ΚΥΑ αριθ. 7589/731/00 ΦΕΚ 514 Β' και 18083/1098 Ε. 103/03 - ΦΕΚ 606 
Β'), στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν.2939/01 - 
ΦΕΚ 179 Α') και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές 
αποβλήτων.  
δ. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που μπορεί να 
προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων - πιθανών βλαβών κ.λπ., από 
τους χώρους του λιμένα και την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
συλλογής και διαχείρισης των όμβριων υδάτων, έτσι ώστε τα όμβρια που καταλήγουν 
στον θαλάσσιο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ή μη ύλη 
(διαφεύγοντα χύδην φορτία, διαρρέοντα πετρελαιοειδή/ορυκτέλαια). 
26.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία του 
έργου και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
αντίστοιχοι Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
27.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
28.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που 
θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α΄ 315) 
όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 
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, 
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- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
 
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» 
κ. Ε. Αβραμοπούλου, 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. 
Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. 
Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας. 
  

 
 
 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


