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ΘΕΜΑ: Αναθεωρημένο Προσχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιά
Σχετ.: α) Η από 24 Ιουνίου 2016 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» η οποία κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α'  126).

β)Το αρ. πρωτ.: 81/09-3-2016 έγγραφο Ρ.Α.Λ. με συνημμένο το με ημερομηνία Φεβρουαρίου
2017 Προσχέδιο Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα, το οποίο διαβιβάστηκε στο Γραφείο μας με το από 10-3-
2017 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ρ.Α.Λ.

γ) Το αριθ. πρωτ.: 1100/25810/2017/05-4-2017 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/Επιτελικό Γραφείο Υπουργού
με συνημμένη την από 30-3-2017 επιστολή Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Οικονομικών (μ.σ.).

δ) Το αρ. Πρωτ.: 3000.0/27723/2017/ 12-4-2017 έγγραφό μας.
ε) Το αριθ. πρωτ.: 200035/15-6-2017 έγγραφό σας (μ.σ.).
στ) Το αρ. Πρωτ.: 3000.0/51003/2017/11-7-2017 έγγραφό μας.
ζ) Το αριθ. πρωτ.: 27813/09-8-2017 έγγραφό σας.
η) Το αρ. Πρωτ.: 3000.0/59329/2017/14-8-2017 έγγραφό μας.
θ) Το αριθ. πρωτ.: 31510/13-9-2017 έγγραφό σας.
ι) Το αρ. πρωτ.: 3000.0/71605/2017/06-10-2017 έγγραφό μας.
ια) Το αριθ. πρωτ.: 36990/ 20-10-2017 έγγραφό σας (μ.σ.).

1. Κατά την εξέταση του Προσχεδίου ΣΑΛ που υπεβλήθη με το (ια) σχετικό,
καταγράφηκαν παρατηρήσεις:
(α) για προβλήματα που άπτονται της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης
Παραχώρησης Ε.Δ. - ΟΛΠ Α.Ε. και
(β) για ασάφειες και ελλείψεις σε τεχνικά θέματα.

Οι παρατηρήσεις μας ακολουθούν σε δύο ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης
Παραχώρησης
Δεδομένου ότι η κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master
Plan), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα
(ΣΑΛ) από την ΟΛΠ Α.Ε. και η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης από τους κατά νόμο αρμόδιους
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φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) εξελίσσονται παράλληλα, δημιουργούνται αντικειμενικά
ανακολουθίες σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της Σ.Π. που χρήζουν
αντιμετώπισης.
Συγκεκριμένα:

Α.1 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Master Plan το Α Τμήμα (Α’ και Β΄ Στάδιο)
συνοδευόμενο από την κυκλοφοριακή μελέτη και τους προτεινόμενους όρους δόμησης και
χρήσεις γης, καθώς και το Β Τμήμα (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) εισάγονται και
εξετάζονται μαζί στην ΕΣΑΛ. Η ΕΣΑΛ εγκρίνει το Master Plan, γνωμοδοτεί επί των όρων δόμησης
προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. και γνωμοδοτεί επί της περιβαλλοντικής
μελέτης. Το προσχέδιο Master Plan που υπεβλήθη από την ΟΛΠ Α.Ε. την 09/8/2017 (αρ. πρωτ.
27812/09-09-2017) απερρίφθη από την ΕΣΑΛ στην 70η συνεδρίαση της Επιτροπής (23/10/2017)
για λόγους μη πληρότητας του φακέλου.  Αναμένεται υποβολή νέου Master Plan το οποίο θα
τεθεί και πάλι στην κρίση της ΕΣΑΛ. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χρήσεις γης και
όροι δόμησης πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στις εγκρίσεις που απαριθμούνται στο
Άρθρο 6.2(γ)(i) της Σ.Π. Συνεπώς, οι αναφερόμενοι στο προσχέδιο ΣΑΛ όροι δόμησης / χρήσεις
γης - ιδιαίτερα για τα έργα των Πρόσθετων Επενδύσεων - δεν μπορούν ακόμη να
οριστικοποιηθούν. Επί πλέον, οι όροι δόμησης / χρήσεις γης για τον νέο Επιβατικό Σταθμό
Κρουαζιέρας δεν είναι δυνατό να καθοριστούν πριν την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης
του Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη) και τον συνυπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων που θα
προκύψουν.

Α.2 Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα 6.2(γ) της Σ.Π. καταγράφονται όλες οι
περιβαλλοντικές εγκρίσεις που ήταν σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της Σ.Π. Η ΟΛΠ Α.Ε.
κατήρτισε νέα ολοκληρωμένη ΜΠΕ για το σύνολο του λιμένα την οποία έχει υποβάλει προς
έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Δεν υπάρχει εν τούτοις
ενημέρωση προς τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα εάν στη νέα ΜΠΕ προτείνονται αλλαγές στις
παραπάνω αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί αν τα προτεινόμενα έργα - τόσο των Υποχρεωτικών, όσο και των Πρόσθετων
Επενδύσεων - έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Επί πλέον, η ΜΠΕ πρόκειται να εκτεθεί σε δημόσια διαβούλευση τα αποτελέσματα της
οποίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Master Plan και κατ' επέκταση στο προσχέδιο ΣΑΛ.

Α.3 Οι προτεινόμενες επενδύσεις αναμένεται να επιφέρουν επιβαρύνσεις στην
κυκλοφοριακή κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος οι οποίες ενδεχομένως να θέσουν τις
προτάσεις και τον σχεδιασμό του ΣΑΛ υπό αίρεση. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει δεσμευτεί να καταρτίσει
ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία θα υποβάλει μαζί με το αναθεωρημένο
προσχέδιο Master Plan. Το περιεχόμενο της ενότητας 3.4 προσχέδιου ΣΑΛ, ως υπεβλήθη, δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τα συμπεράσματα μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης
κυκλοφοριακής μελέτης. Συνεπώς, μέχρι την υποβολή και έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης -
στο πλαίσιο του Master Plan - τα προτεινόμενα στο προσχέδιο ΣΑΛ τελούν υπό την αίρεση της
σύνταξης της Μελέτης.

Α.4 Διαβούλευση με τον Δήμο Πειραιά: Στο άρθρο 6.6 της Σ.Π. προβλέπεται ιδιαίτερη
διαδικασία διαβούλευσης με τον Δήμο Πειραιά «… πριν την κατασκευή έργων (πέραν των
Υποχρεωτικών Επενδύσεων) στον Κεντρικό Λιμένα … που σχετίζονται με την υποδοχή
κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών αυτών…». Η διαδικασία αυτή είναι σκόπιμο να



προβλεφθεί στο Προσχέδιο ΣΑΛ και να δηλωθεί με ποιο τρόπο θα ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσματα και οι τυχόν επιπτώσεις στο περιεχόμενό του.

Α.5 Τεκμηρίωση της σύμφωνης γνώμης / έγκρισης του Προσχεδίου ΣΑΛ από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό: Σύμφωνα με το Άρθρο 27.8 (α)της Σ.Π."… ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα
εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης και προσχέδιο
Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα και κάθε προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα προτείνει
αλλαγές, όπου αρμόζει, σχετικά με τα ακόλουθα…". Στο υποβληθέν προσχέδιο ΣΑΛ δεν γίνεται
καμιά αναφορά σχετικά με την εμπλοκή του Ανεξάρτητου Μηχανικού στην κατάρτιση αυτού. Ως
εκ τούτου, είναι σκόπιμο να υποβληθεί σχετική έγγραφη βεβαίωση του Ανεξάρτητου
Μηχανικού ότι πληρούνται οι όροι του Άρθρου 27.8 (α)της Σ.Π.

Α.6 Παράλειψη έργου Υποχρεωτικής Επένδυσης: Στο υποβληθέν προσχέδιο δεν
περιλαμβάνεται περιγραφή / ανάλυση του έργου ‘’Μελέτες’’ το οποίο αναγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 της Σ.Π. Είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:Τεχνικές Παρατηρήσεις
Β.1. Γενικές παρατηρήσεις
Συσχέτιση προτεινόμενων έργων με ΑΕΠΟ και αποφάσεις ΕΣΑΛ: Είναι σκόπιμο να
διευκρινίζεται εάν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και τα στοιχεία της σχετικής
ΑΕΠΟ (ημερομηνία, αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) για όλα τα προτεινόμενα έργα καθώς και η
σχετική απόφαση της ΕΣΑΛ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στην περιγραφή κάθε έργου ή συνολικά
σε ενιαίο πίνακα π.χ. με επέκταση του Πιν. 3.3.

Β.2. Επί μέρους παρατηρήσεις
Β.2.1 Παρ. 1.3, Διαδικασία αδειοδότησης λιμενικών έργων, σ. 16: Κρίνεται σκόπιμη η
αναδιατύπωση της εν λόγω Ενότητας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις επιταγές της
Σύμβασης Παραχώρησης και της κείμενης νομοθεσίας.

Β.2.2 Παρ. 2.3 Διατύπωση στρατηγικών στόχων, σ. 24: Στο στοιχείο 4 αναφέρεται:
«… αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, μέσω στοχευμένων επενδύσεων μικρής
κλίμακας (π.χ. παρκινγκ, boutique hotels, εμπορική δραστηριότητα.)».
Παρόλο που δεν υπάρχει πρόταση για συγκεκριμένα έργα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να
αναφερθεί πως σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.4(δ) της Σ.Π.
σχετικά με το «… δικαίωμα εκμετάλλευσης του Χώρου του Λιμένα για σκοπούς ή με μέσα που
δεν συνιστούν σχετική με τον λιμένα δραστηριότητα …» σε συνδυασμό με την παρ. 11.2. (ιβ)
αυτής.

Β.2.3 Παρ. 3.1 Επισκόπηση επενδυτικού πλάνου, σ.25:
Αναφορικά με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης για την χερσαία λιμενική ζώνη, πρέπει
να αναφερθεί ότι θα ισχύουν αυτοί που θα εγκριθούν από την ΕΣΑΛ στο πλαίσιο της έγκρισης
του Σχεδίου Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης και θα περιέχονται στο
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί.



Β.2.4 Παρ. 3.4 Επιπτώσεις κυκλοφοριακής λειτουργίας: Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
φαίνεται να βασίζεται στα συμπεράσματα της Ενοποιημένης Μελέτης Κυκλοφοριακών
Επιπτώσεων που εκπόνησε η ΟΛΠ Α.Ε. το 2011 και αναφέρεται στις επιπτώσεις κυρίως από
έργα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παρόν προσχέδιο ΣΑΛ. Συνεπώς, μόνο ενδεικτικά
μπορεί να θεωρηθούν στο παρόν στάδιο. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει δεσμευθεί για την εκπόνηση
ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης κυκλοφοριακής μελέτης που θα υποβληθεί μαζί με το
αναθεωρημένο Master Plan και θα περιλαμβάνει όλα τα έργα τα οποία θα προβλέπονται στο
Master Plan.

Β.2.5 Έργο 3.1.4 Επέκταση Επιβατικού Λιμένα: Στην Τεχνική περιγραφή προτεινόμενης
διάταξης (σ.58) και λαμβάνοντας υπόψη την Εικόνα 4.7 σε συνδυασμό με την Εικόνα 4.4
κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν το ακραίο τμήμα του μώλου Θεμιστοκλέους καθαιρείται.

Β.2.6 Έργο 3.1.6 Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα: Προτείνεται να αναδιατυπωθεί η εν λόγω
Ενότητα προκειμένου να γίνει αναφορά σε όλες τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις για την
διαχείριση/απόθεση του υλικού της βυθοκόρησης σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Β.2.7 Έργο 3.3.2: Βελτίωση Υποδομών ΝΕΖ (σ. 126,128,131,133): Πρέπει να αποσαφηνιστεί το
περιεχόμενο του προτεινόμενου έργου – ιδίως σε ότι αφορά στον αριθμό και στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πλωτών δεξαμενών που πρόκειται να εγκατασταθούν.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η νέα πλωτή δεξαμενή δεν θα εισέρχεται εντός
των ορίων του διαύλου, όπως αυτά καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ.
3131.2.2/93 (Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Πειραιά 76, Β΄85/1993).

Β.2.8 Παρατηρείται ότι τόσο στο Παράρτημα Ι Σχέδιο Γενικής Διάταξης ΟΛΠ Α.Ε. όσο και στην
Εικόνα 3.4 (σ.29) καθώς και στην Εικόνα 4.52 (σ.125) δεν περιλαμβάνεται η επέκταση του
κρηπιδώματος στην περιοχή των ιδιωτικών ναυπηγείων προς τη μεριά της θάλασσας. Ως εκ
τούτου, κρίνεται σκόπιμη η αποτύπωση αυτή.

2. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συνάγεται ότι τα προτεινόμενα στο προσχέδιο ΣΑΛ
τελούν υπό αίρεση δεδομένου ότι: (α) η ΕΣΑΛ δεν έχει εγκρίνει το αρχικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan, (β) η ΕΣΑΛ δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της
ΜΠΕ, (γ) η ΕΣΑΛ δεν έχει γνωμοδοτήσει επί των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης
και δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Παρόλα αυτά, και με στόχο να προχωρήσει απρόσκοπτα η ωρίμανση και η υλοποίηση των
έργων των Υποχρεωτικών και Πρόσθετων Επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί για την
Πρώτη Επενδυτική Περίοδο και περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο ΣΑΛ, ο αρμόδιος Κυβερνητικός
Φορέας μπορεί να αποδεχθεί το προσχέδιο ΣΑΛ ώστε να καταστεί το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης
Λιμένα αναφορικά με την περίοδο στην οποία αφορά υπό την αίρεση ότι η ΟΛΠ Α.Ε. νομίμως
εκπροσωπούμενη:
(α) διορθώσει/ συμπληρώσει/ διευκρινίσει τα σημεία στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις
που περιέχονται στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β του παρόντος.



(β) υποβάλει έγγραφη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο και οι προτάσεις
του ΣΑΛ θα λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο
πλαίσιο κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan)
και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και το περιεχόμενο της απόφασης
έγκρισης του Master Plan από την ΕΣΑΛ.
Μετά την πλήρωση των ανωτέρω αιρέσεων, θα καταστεί εφικτή η έγκριση του Αναθεωρημένου
Προσχέδιου ΣΑΛ. Για τον σκοπό αυτό ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του Ε.Δ. παραμένει
διαθέσιμος για συνεργασία με την ΟΛΠ Α.Ε., ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της έγκρισης του
Προσχεδίου ΣΑΛ βάσει του άρθρου 6.3 (γ) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Χρήστος ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΑ/ Γρ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ.κ. Υπουργού– Υφυπουργού– Γ.Γ. – Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. – Α/ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. - Γ.Δ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
2. ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. - Δ.Λ.Π.- ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.
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