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Α.Π. οικ. 11021 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

(ΟΛΠ Α.Ε.) 

Τμήμα Έργων  

Ακτή Μιαούλη 10 

18538 Πειραιάς   

(συν. ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018) 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Θέμα : Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Επενδυτικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.» 

Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  
Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

3. Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄ 2471), με την οποία 

κωδικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα το ν. 4014/2011, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή της με την υ.α. υπ’ αρ. οικ. 2307/2018 (Β΄ 439).  

4. Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470), η οποία 

αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των 

αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης η τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με 

το άρθρο 19α του ν. 4014/2011. 
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5. Την υ.α. υπ’ αρ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (Β΄ 964) σχετικά με την εξειδίκευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων 

και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011. 

6. Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 1649/45/14.1.2014 (Β΄ 45), με την οποία εξειδικεύονται οι 

διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 

ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων δραστηριοτήτων. 

7. Την κ.υ.α. με α.π. 1915/2018 (Β΄ 304), που αφορά στην τροποποίηση των κ.υ.α. υπ’ αρ. 

48963/2012 (Β΄ 2703) και 167563/2013 (Β΄ 964) και της υ.α. υπ’ αρ. 170225/2014 (Β΄ 135) 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ. 

8. Την εγκύκλιο με α.π. οικ. 174404/13.8.2014, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις 

σχετικά με την γνωμοδότηση φορέων κατά την διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης 

των περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ). 

9. Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 104050/17.5.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 

όροι για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.», όπως τροποποιημένη 

ισχύει. 

10. Το με α.π. 11239/16.3.2018 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στη 

ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ο φάκελος για την τροποποίηση της με α.π. οικ. 104050/17.5.2006 κ.υ.α. 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά στην επέκταση επιβατικού λιμένα 

κρουαζιέρας ΟΛΠ Α.Ε. (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 6448/21.3.2018). Ο εν λόγω φάκελος 

συντομογραφείται εφεξής ως ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018. 

11. Το με α.π. 18749/10.5.2018 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκαν στη 

ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επιπλέον αντίγραφα του ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018 (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 9361/10.5.2018).  

12. Το με α.π. οικ. 9510/15.5.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε o 

ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018 προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο 

ενημέρωσης του κοινού, χωρίς της απαίτηση διαβούλευσης, καθώς και στη Διεύθυνση 

Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

για τις απόψεις του.  

13. Το με α.π. οικ. 99432/23.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Περιφέρειας Αττικής με συνημμένη την αποστολή ανακοίνωσης για τη δημοσίευση του 

ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018 (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 9963/29.5.2018). 

14. Το με α.π. 3122.1-Τ11/46920/2018/21.6.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και 

Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη θετική 

υπό προϋποθέσεις γνωμοδότησή της για τον ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018 (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 

39782/293/25.6.18). 
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15. Tο με α.π. 29020/12.7.18 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων 

σε εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. 1915/18 (Β΄ 304) (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 

45526/719/13.718). 

16. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις: 

16.1. Η κυριότερη διαφοροποίηση που εξετάζεται στο ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018 αφορά 

περιορισμένες τροποποιήσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στη μεθοδολογία 

κατασκευής του έργου, στα πλαίσια βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του έργου.  

16.2. Η κλίμακα των διαφοροποιήσεων είναι περιορισμένη, ενώ το είδος των εργασιών 

που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή τους είναι όμοιο με εκείνων που λήφθηκαν 

υπόψη για τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα του λιμένα. 

16.3. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με το υπ’ αρ. 15 ανωτέρω σχετικό έγγραφο 

προκύπτει ότι η ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 

καταστροφών είναι περιορισμένη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

απορρέουν από την ευπάθεια αυτή εκτιμώνται ως ιδιαίτερα περιορισμένες. 

16.4. Με βάση τα παραπάνω, οι διαφοροποιήσεις ως προς τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του τροποποιημένου έργου σε σχέση με τον περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο σχεδιασμό, δεν συνιστούν ουσιαστικές μεταβολές και ως εκ τούτου 

δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. Απαιτείται ωστόσο, αφενός η ένταξη των 

τροποποιήσεων στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών του όρων και 

αφετέρου η ενσωμάτωση των μέτρων προστασίας και παρακολούθησης του 

περιβάλλοντος που προτείνονται στον ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018. 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την τροποποίηση της κ.υ.α. με α.π. οικ.104050/17.5.2006 με την οποία εγκρίθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.», όπως 

τροποποιήθηκε με την υ.α. με α.π. οικ. 170400/11.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Κ0-02Π), ως εξής:  

Α. Στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» προστίθεται το παρακάτω 

εδάφιο: 

«Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο 

κατασκευής του έργου της επέκτασης επιβατικού λιμένα προς τη νότια πλευρά,  εξειδικεύονται 

στον ΦΤ-ΕΕΛΚ-2018.» 

Β. Η ενότητα «δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν» και 
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συγκεκριμένα η υποενότητα «Ειδικοί όροι για το έργο της επέκτασης επιβατικού λιμένα – νότια 

πλευρά» τροποποιείται ως εξής:  

I) Ο υπ’ αρ. 65 περιβαλλοντικός όρος αντικαθίσταται ως εξής:  

«65.1 Για την εγκατάσταση του εργοταξιακού χώρου απαιτείται να υποβληθεί για έγκριση στην 

αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία, Τεχνική 

Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4014/2011, 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας, όπως ιδίως τους υπ’ αρ. 7, 9, 

11, 12, 14 και 15 γενικούς όρους, τους ειδικούς όρους της παρούσας υποενότητας, καθώς και 

όσα αναφέρονται στην μελέτη που έχει υποβληθεί με το α.π. 39133/13.12.2011 έγγραφο του 

ΟΛΠ Α.Ε. 

65.2 Για τον περιορισμό των οχλήσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία του σπαστήρα των 

προϊόντων καθαιρέσεων να εφαρμόζονται τα εξής: 

 Όπου υπάρχει παραγωγή  έκλυση σκόνης να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που εξασφαλίζει 

τη συγκράτηση της. 

 Ο σπαστήρας  να εγκατασταθεί εντός εργοταξιακού χώρου ή της ζώνης κατάληψης του 

κυρίως έργου. 

 Η ποσότητα της σκόνης που παράγεται - εκλύεται από την λειτουργία του να 

ελαχιστοποιείται μέσω κατιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις όπως τα στάδια θραύσης 

και η έξοδος του προϊόντος από το συγκρότημα. 

 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. τοποθέτηση περιμετρικών 

προστατευτικών πετασμάτων για τον θόρυβο), ώστε να τηρούνται τα θεσμοθετημένα 

όρια για τον εργοταξιακό θόρυβο.» 

II) Ο υπ’ αρ. 66 περιβαλλοντικός όρος αντικαθίσταται ως εξής:  

«66.1. Με στόχο την ορθολογική χρήση φυσικών πόρων κατά τις εργασίες κατασκευής, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση όσων από τα υλικά που περιλαμβάνονται στα απόβλητα 

εκσκαφών, καθαιρέσεων ή κατασκευών (ΑΕΚΚ) είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν. Όσα 

δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο, να υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία των ΑΕΚΚ (κυα 36259/1757/Ε103/2010- Β’ 1313). 

66.2. Τα απαραίτητα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλιστούν:  

 Από πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου. 

 Από νομίμως υφιστάμενες μονάδες που τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι 

περιβαλλοντικές διατάξεις. 

 Από λατομείο-δανειοθάλαμο που θα ιδρυθεί, θα λειτουργήσει και θα αποκατασταθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εξορυκτικής νομοθεσίας και κατόπιν εφαρμογής των 

οριζόμενων στο άρθρο 7§3  του ν. 4014/2011. 
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Η μεταφορά των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου υλικών να γίνει κατά το δυνατόν 

δια θαλάσσης, για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου της περιοχής. 

66.3. Τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις εργασίες υποθαλάσσιων εκσκαφών που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, και εφόσον από τις αναλύσεις που έχουν γίνει, 

προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον, να απορριφθούν  

στην  θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες: 

(Α: Φ=37ο 51' 00''Β, Λ=23ο 33' 00'' Α),  

(Β: Φ=37ο 51' 00'' Β, Λ = 23ο 35' 00'' Α),  

(Γ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 33' 00'' Α) και  

(Δ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 35' 00'' Α) 

η οποία έχει ήδη εγκριθεί με την α.π. 9654/29.2.2016 απόφαση τροποποίησης της κ.υ.α. 

α.π. 104050/17.5.06 ΑΕΠΟ. 

Για την μικρότερη αύξηση της θολότητας και το μικρότερο πάχος των αποτιθέμενων υλικών στον 

πυθμένα, η απόρριψη να πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατό βαθύτερα από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Τα υλικά εναπόθεσης να ισοκατανεμηθούν κατά το δυνατόν στην 

καθορισμένη επιφάνεια διάθεσης. 

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν σημαντικά φαινόμενα θολερότητας εκτός της περιοχής 

διάθεσης, θα πρέπει να τηρηθούν κατάλληλα μέτρα περιορισμού τους, όπως πλωτά φράγματα 

με πετάσματα, κ.λπ.» 

III) Ο υπ’ αρ. 67 περιβαλλοντικός όρος αντικαθίσταται ως εξής:  

«67. Κατά την κατασκευή του έργου, οι προβλεπόμενες επιχώσεις να ολοκληρωθούν χρονικά 

μετά την κατασκευή των εξωτερικών κρηπιδωμάτων εγκιβωτίζοντας τα υλικά, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους. Εναλλακτικά κατά τις εργασίες επιχώσεων να 

χρησιμοποιηθούν πλωτά φράγματα με πετάσματα για τον περιορισμό της διασποράς των 

αιωρούμενων σωματιδίων στο θαλάσσιο περιβάλλον.» 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. οικ. 104050/17.5.2006, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 

ΟΛΠ Α.Ε.», όπως τροποποιημένη ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται κατά νόμο με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό 

τόπο aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην 

κ.υ.α. υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470). 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Κ.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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