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ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Θέμα : Τροποποίηση της α.π. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έκρισης Περ/κών Όρων του έργου 
‘Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 

4. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 

5. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

6. Την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «∆ιαδικασία 
Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02  (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 
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(Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 

8. Την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.12 Απόφαση (ΦΕΚ 21/Β/13.1.12) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11)». 

9. α)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) 
«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του 
Ν. 3010/2002». 

β) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) «Ίδρυση και 

λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/11)». 

10.Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.∆. 
269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01) και το Π.∆. 35/2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.09). 

11.Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.09  Απόφαση (ΦΕΚ 2234/Β/09)  «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 

12.Το Π.∆. 118/13 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίηση του Π.∆. 85/12 (Α’ 141)-Ίδρυση Υπ. 
Υποδοµών……» 

13. Το Π∆ 119/13 (ΦΕΚ 153/Α) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  

14.Την µε α.π. 205482/25.11.11 θετική Γνωµοδότηση του Γεν. ∆/ντή Περ/ντος ΥΠΕΚΑ για το 
έργο. 

 

15.Την με α.π. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έκρισης Περ/κών Όρων του έργου ‘Επενδυτικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

16.Το με α.π. 39133/13.12.11 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε.  με το οποίο υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που 
αναφέρεται στο θέμα (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/206038/15.12.11). 

 

17.Το με α.π. 7246/6.3.12 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. υποβολής επιπρόσθετων τευχών της μελέτης (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196654/7.3.12). 

 

18.Το υπ’ αριθμ. οικ. 196670/7.3.12 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
αντίγραφο του τεύχους της ΜΠΕ προς το Περιφερειακό  Συμβούλιο Περ. Αττικής, στη ∆/νση 
Λιμενικών Υποδομών του Υπ. Θαλ. Υπ., Νήσων & Αλιείας, στην ∆/νση Πολ/κού Σχεδιασμού και 
στον Οργανισμό Αθήνας του ΥΠΕΚΑ, στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και  στην ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ του 
Υπ. Πολ. & Τουρισμού  και στην ∆/νση Λιμ. Έργων και στην ∆ΜΕΟ(∆) του ΥΠΟΜΕ∆Ι και ζητούσε 
απόψεις. 

 

19.Το με α.π. ∆4/926/Φ-41/Μ/14.5.12 έγγραφο της ∆/νσης Λιμ. Έργων του ΥΠΟΜΕ∆Ι (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/198328/14.5.12) 
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20.Το με α.π. 8221.Τ11/23/12/15.6.12 έγγραφο της ∆/νσης Λιμ. Υποδομών του Υπ. Αν. Αντ/τητας & 
Ναυτιλίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/199835/22.6.12). 

21.Το µε α.π. ∆ΜΕΟ/1869/δ/15.6.12 έγγραφο της ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ (δ) του ΥΠΟΜΕ∆Ι (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200029/26.6.12). 

 
22.Το µε α.π. 885/7.8.12 έγγραφο του Οργανισµού Αθήνας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/201235/8.8.12). 
 

23.Το µε α.π. 36984/8.11.12 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων 
προς την ∆ΜΕΟ/ΓΓ∆Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι και τον Οργανισµό Αθήνας (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/203015/9.11.12). 

 

24.Το µε α.π. 10678/18.2.13 έγγραφο της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/166527/27.2.13). 

 

25.Το µε α.π. 5531/13.2.13 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. µε το οποίο διαβιβάζει στην ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ 
την α.π. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/120342/34823/6956/5486/12.2.13 Απόφαση 
του Αν. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολ., & Αθλητισµού (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/166173/14.2.13). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Τροποποιούµε την µε  α.π. 104050/17.5.06 Απόφαση που αναφέρεται στο σηµείο 15) του 

σκεπτικού της παρούσας,  ως εξής: 

 

Α. Συµπληρώνεται η παράγραφος α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας ως εξής: 

Επίσης πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία επέκτασης του επιβατικού λιµένα Πειραιά 

προς τη νότια πλευρά, για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, που περιλαµβάνει τα 

παρακάτω έργα: 

� Εξωτερικά λιµενικά έργα 

� Εσωτερικά λιµενικά έργα 

� Χερσαίους χώρους  

� Κτίριο επιβατικού σταθµού 

� Χώρο στάθµευσης 

� Επέκταση της γραµµής του µέσου σταθερής τροχιάς από το Παλατάκι έως την 

προτεινόµενη επέκταση  

� ∆ιαµόρφωση οδικού δικτύου πρόσβασης στο έργο 

� Η/Μ δίκτυα  

όπως περιγράφεται στην µελέτη που έχει υποβληθεί µε το α.π. 39133/13.12.11 έγγραφο του ΟΛΠ 

Α.Ε.   
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Β. Στο τέλος της παραγράφου δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 

ληφθούν, προστίθενται οι παρακάτω όροι: 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 

 

65. 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. 4014/11, 

λαµβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας, τους υπ’αριθµ. 

7,9,11,12,14,15 γενικούς όρους της α.π. 104050/17.5.06 ΑΕΠΟ, καθώς και όσα αναφέρονται 

στην µελέτη που έχει υποβληθεί µε το α.π. 39133/13.12.11 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε.   

 

66. Η µεταφορά των αδρανών υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, λόγω 

του σηµαντικού όγκου τους, να γίνει κατά το δυνατόν δια θαλάσσης. Θα πρέπει δε να είναι 

απαλλαγµένα από ξένα υλικά (π.χ. υλικά καθαιρέσεων) και τοξικές ουσίες.    

 

67. Προκειµένου να περιοριστεί η  διασπορά των αιωρούµενων στερεών υλικών, κατά τις 
εργασίες των θαλάσσιων επιχώσεων, να χρησιµοποιηθούν πλωτά φράγµατα µε πετάσµατα 
στην περιοχή των έργων. 
 
68. Κάθε είδους απαιτούµενη τροποποίηση ή επέµβαση στα υφιστάµενα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 
 
69. Οι επιφανειακές απορροές της προτεινόµενης επέκτασης της χερσαίας ζώνης να 
συλλέγονται µέσω κατάλληλου δικτύου καναλιών και να παροχετεύονται στην  θάλασσα αφού 
περάσουν από φρεάτια συγκράτησης φερτών και διαχωρισµού ελαίων. Τα ελαιώδη κατάλοιπα 
και τα φερτά να συγκεντρώνονται και να αποµακρύνονται από τα φρεάτια σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 
 
70. Να συνταχθεί χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπου θα καταγράφονται οι χρόνοι, οι 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών και οι κύριες διαδροµές των βαρέων οχηµάτων. Θα πρέπει να 
καλύπτεται όλο το εύρος των κατασκευαστικών εργασιών και εποµένως θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται οι απολήψεις όλων των απαραίτητων για την κατασκευή του έργου υλικών 
και η µεταφορά εξοπλισµού. 

 
71. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που θα 

προκύπτουν να γίνει είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) 
‘Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών’ είτε βάση του αντίστοιχου για κάθε 
ρεύμα Π.∆. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. 

 
72. Στη διάρκεια της ημέρας, βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στον σχεδιασμό κίνησης των βαρέων 

οχημάτων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αιχμές με πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους 
και υψηλά επίπεδα θορύβου. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων κατά τη φάση κατασκευής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του οικείου ∆ήμου και θα λαμβάνει υπόψη του τα εξής: 

 
� Να αποφεύγεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων εκτός εργοταξίου κατά τις ώρες αιχμής 

δηλαδή 8.00-10.00 πμ και 14.00 -17.00 μμ εφόσον αυτό είναι εφικτό 
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� Να είναι σαφώς καθορισμένα τα δρομολόγια των οχημάτων εξυπηρέτησης του εργοταξίου με 
σκοπό την αξιοποίηση δρόμων του βασικού δικτύου κυκλοφορίας και την ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης της υπόλοιπης κυκλοφορίας και με άξονα την αποφυγή διελεύσεων μέσα από 
περιοχές κατοικίας και άλλες ευαίσθητες χρήσεις κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 

� Να υπάρξει κατανομή των μετακινήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 
βελτιστοποίηση των διαδρομών από πλευράς διάρκειας με χρήση κύριων οδικών αξόνων στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό   

 
73. Να προβλεφθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης των χρηστών του λιμένα για την εκτέλεση 

εργασιών και επαρκής σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου. 
 
74. Να υπάρχει ενημέρωση των χρηστών του λιμένα για τις διόδους εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας 

εντός του λιμένα, με κατάλληλη σήμανση. 
 
75. Η προσωρινή απόθεση υλικών για την κατασκευή του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν 

θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και απόπλυσης (διαμόρφωση με πρανή, κάλυψη με κατάλληλα 
πλαστικά καλύμματα κ.λ.π.) 

 

76. Η κίνηση των οχημάτων και ειδικά των βαρέων οχημάτων φορτηγών μεταφοράς υλικών, να 
γίνεται σε χαμηλά όρια ταχύτητας (~40 Km/h), και να τηρούνται οι κανόνες του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ. Ο. Κ).  

77. Η πλύση και συντήρηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο του εργοταξίου, µε στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαµενή 
καθίζησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

 
78. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο ‘Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Πλοίων’, των όρων της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου και των προβλεπόµενων από την 
εθνική, κοινοτική και διεθνή νοµοθεσία για την παραλαβή, µεταφορά και οριστική διάθεση 
κάθε τύπου αποβλήτων. 

 
79. Τα αστικά λύµατα των πλοίων να διατίθενται σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, την 

εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς του λιµεναρχείου. 
 
80. Το  Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων θα πρέπει να επικαιροποιείται κατάλληλα 

ώστε να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των διακινούµενων σκαφών σε ολόκληρη 
την ζώνη ελέγχου του ΟΛΠ Α.Ε., πλην των υφιστάµενων, και αυτών που θα προκύψουν 
µετά την ολοκλήρωση των έργων που περιλαµβάνει το επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραµµα 
του ΟΛΠ Α.Ε. 

 
81. Η παραλαβή, µεταφορά και κατά περίπτωση διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να 

διενεργούνται από κατάλληλα και επαρκώς εξοπλισµένα για τον σκοπό αυτό µέσα 
µεταφοράς τα οποία θα πρέπει να κατέχουν τις απαιτούµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία 
άδειες και πιστοποιήσεις. 

 
82. Μετά την έναρξη λειτουργίας του προτεινόµενου έργου να υλοποιηθεί πρόγραµµα 

παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και κυκλοφοριακών φόρτων στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει εντός έτους από την έκδοση της παρούσας 
ο φορέας του έργου να υποβάλει, στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, αναλυτικό σχέδιο 
προγράµµατος παρακολούθησης των ατµοσφαιρικών και κυκλοφοριακών συνθηκών, τόσο 
εντός της ζώνης λιµένα ΟΛΠ Α.Ε. όσο και στην αναµενόµενη ζώνη επιρροής της ευρύτερης 
περιοχής. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να υποβάλει ένα έτος µετά την έναρξη λειτουργίας 
του έργου ετήσια έκθεση µε αξιολόγηση των στοιχείων του προγράµµατος παρακολούθησης 
µέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους. 
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83. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν υπερβάσεις στα θεσµοθετηµένα όρια ποιότητας της 
ατµόσφαιρας ή δυσµενείς συνθήκες κυκλοφορίας/επιβάρυνσης του οδικού δικτύου, ο φορέας 
του έργου θα πρέπει να εφαρµόσει κατάλληλα µέτρα άµβλυνσης των επιπτώσεων τις ώρες 
αιχµής, π.χ. µε ρύθµιση της λειτουργίας-προσέλευσης των κρουαζιερόπλοιων. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, σχέδιο 
αντιµετώπισης των επιπτώσεων µε κατάλληλη αναλυτική τεκµηρίωση.  

 

84.  Ο τελικός σχεδιασµός του έργου έµπροσθεν του ‘Ταφικού Μνηµείου του Θεµιστοκλή’ θα 

εγκριθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ, 1
η
 ΕΒΑ, 

Εφ. Εναλ. Αρχαιοτήτων). Για τον σχεδιασµό του θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω όροι: 

� Προκειµένου να διατηρηθούν ο περιβάλλων χώρος και ο παράκτιος χαρακτήρας του 

‘Ταφικού Μνηµείου του Θεµιστοκλή’ και του Κονώνειου Τείχους, να αποµακρυνθεί 

τουλάχιστον κατά 100 µ από το ‘Ταφικό Μνηµείο’ το Ν-ΝΑ τµήµα της επέκτασης, 

ώστε να δηµιουργηθεί θαλάσσιος χώρος έκτασης 18000 τ.µ. έµπροσθεν του ‘Ταφικού 

Μνηµείου’ 

� Η επέκταση του λιµένα να αποτελεί συνέχεια των υφιστάµενων λιµενικών 

εγκαταστάσεων και να είναι σαφώς αναγνώσιµη ως προς την ακτογραµµή, µε την 

οποία θα συνδέεται µέσω χερσαίου στοιχείου («λαιµού» πλάτους περίπου 100 µ) 

� Να εξεταστεί η αναγκαιότητα προστασίας του µνηµείου από τα κύµατα και να 

αντιµετωπιστεί µε κατάλληλο τεχνικό τρόπο, η ενδεχόµενη ρύπανση που θα υπάρξει 

στον µυχό που θα δηµιουργηθεί µεταξύ της ακτογραµµής και της προτεινόµενης 

επέκτασης της χερσαίας ζώνης. 

� Να δηµιουργηθεί ένα συνεχές στοιχείο ενοποίησης, προστασίας και επίσκεψης του 

Κονώνειου Τείχους που έχει αποκαλυφθεί (ή πρόκειται να αποκαλυφθεί) στη νότια 

πλευρά της λιµενικής ζώνης (µήκους 450 µ περίπου), δηλαδή συνεχής ζώνη 

πρασίνου που θα περιβάλλει το µνηµείο, πλάτους τουλάχιστον 20 µ από τον διαµήκη 

άξονα του τείχους και νοτιότερα. Η ζώνη αυτή θα πρέπει να καταλήγει ως χώρος 

πρασίνου-προστασίας στην ανατολική πλευρά της επέκτασης και να περιλαµβάνει 

χώρο στάσης-θέασης του ‘Ταφικού Μνηµείου’ 

�   Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να γίνει υποθαλάσσιος έλεγχος του πυθµένα 

µε συσκευές υποβρύχιας διασκόπησης σε όλη την θαλάσσια έκταση του 

προτεινόµενου έργου. 

� Να πραγµατοποιηθεί υποβρύχια έρευνα για τον εντοπισµό και καταγραφή του αρχαίου 

οικοδοµικού υλικού του ‘Ταφικού Μνηµείου’ µε στόχο την ανέλκυση και αναστήλωσή 

του. 

� Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή του έργου, οι εργασίες θα 
διακοπούν, και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα 
της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία  του έργου.  

� Η συνολική δαπάνη της προαναφερόμενης αρχαιολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης 

και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς 

και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του έργου. 

    

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε α.π. 104050/17.5.06 ΚΥΑ 

Έγκρισης Περ/κών Όρων. 
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Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της 

στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Αρθ. 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 – ΦΕΚ 1470Β/2012). 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

 

 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. ΥΠΕΚΑ  

(α) Οργανισµός Αθήνας 

 Πανόρµου 2, 115 23 Αθήνα 

        (β) ∆/νση Πολεοδ. Σχεδιασµού  

            Αµαλιάδος 17, 11523 Αθήνα 

  

2. Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 

(α) ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ(δ) 

  Λ. Αλεξάνδρας 11,  114 73 Αθήνα 

     (β) ∆/νση Λιµ. Έργων  

      Σεβαστουπόλεως 1, 11526 Αθήνα 

    

3. Υπ.  Ναυτιλίας & Αιγαίου 

∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 

    Ακτή Βασιλειάδη, 18510  Πειραιάς  

 

4. Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 

(α) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

     Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 

    (β) ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ 

       Αλκιβιάδου 229, 10682 Αθήνα 

(γ) ∆/νση Πρ. και Κλ. Αρχαιοτήτων 

     Μπουµπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα  
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    5. ∆/νση Έργων ΟΛΠ Α.Ε. 

Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς 

      (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 

 

 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Α΄ 

4. Χρ. ∆ούμα 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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